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UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z POŁOŻENIA GMINY W REGIONIE
UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z DOTYCHCZASOWEGO PRZEZNACZENIA,
ZAGOSPODAROWANIA I UZBROJENIA TERENÓW
UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU ŁADU PRZESTRZNNEGO I WYMOGÓW
JEGO OCHRONY
UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU ŚRODOWISKA
UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU KRAJOBRAZU KULTUROWEGO,
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ
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UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z ZGROŻENIA BEZPIECZEŃSTAWA LUDNOŚCI I JEJ
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CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH
UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA OBSZARÓW NATURALNYCH I
ZAGROŻEŃ GEOLOGICZNYCH
UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA UDOKUMENTOWANYCH ZŁÓŻ
KOPALIN, ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH ORAZ UDOKUMENTOWANYCH
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UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA TERENÓW GÓRNICZYCH
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1 . UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z POŁOŻENIA, STANU
ŚRODOWISKA ORAZ STANU ZAGOSPODAROWANIA GMINY
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Rozdział 1.
UWARUNKOWANIA
REGIONIE

WYNIKAJĄCE

POŁOŻENIA

GMINY

O możliwościach rozwoju gminy Sejny stanowi zarówno rola województwa
suwalskiego podlaskiego w strukturze przestrzenno - gospodarczej kraju, jak i rola oraz
miejsce gminy w strukturze tego województwa.
Województwo suwalskie podlaskie charakteryzuje się:
- Bardzo wysokimi walorami środowiska przyrodniczego i stosunkowo niskim stopniem
skażeń. Wobec dużego udziału w kraju terenów ekologicznie zdegradowanych stwarza
to szansę na rozwój turystyki.
- Niskim stopniem uprzemysłowienia oraz dużym znaczeniem funkcji rolniczej. Wpływa
to na mały istniejący potencjał ekonomiczny tego regionu.
Bardzo wysokim wskaźnikiem bezrobocia w skali kraju. W końcu 1997 roku stopa
bezrobocia rejestrowanego wynosiła 21,2 % i była najwyższa w kraju (Polska - 10,5 %).
Stwarza to problemy natury ekonomicznej i społecznej oraz powoduje konieczność
tworzenia nowych miejsc pracy w sektorach wytwórczości i szeroko pojmowanych
usług.
Położeniem przygranicznym, co przy rozbudowie systemu komunikacyjnego może być
szansą na ożywienie ekonomiczne poprzez obsługę transportu międzynarodowego,
wymianę handlową i obsługę ruchu turystycznego z Litwą.
W województwie suwalskim podlaskim gmina Sejny charakteryzuje się wysokimi
walorami środowiska przyrodniczego z dużym udziałem powierzchni prawnie chronionych.
Przesądza to o ograniczonych możliwościach wzrostu działalności produkcyjnych.
Jednocześnie stwarza szansę na rozwój usług turystycznych. Przy zagospodarowaniu terenu
uwzględniającym potrzeby ochrony oraz potrzeby podniesienia atrakcyjności obszaru dla
turystyki. Wysokie walory środowiska mogą stać się podstawą do ożywienia ekonomicznego
gminy.

Rozdział 2.
1.5. Uwarunkowania wynikające z istniejącego zagospodarowania terenu
UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z DOTYCHCZASOWEGO
PRZEZNACZENIA, ZAGOSPODAROWANIA I UZBROJENIA TERENÓW
Uwarunkowania wynikające z dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i
uzbrojenia terenów zawarto w tomie pt. „DIAGNOZA” z 1998r. Aktualizacja tego
zagadnienia nie jest objęta Uchwałą Uchwały Nr XXXV/168/2014 Rady Gminy Sejny z dnia 9 maja
2014r. w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Sejny”.
1.5.1. Zasoby mieszkaniowe i wyposażenie w obiekty obsługi mieszkańców
Jakość zasobów mieszkaniowych, a zwłaszcza standard wyposażenia mieszkań w
podstawowe urządzenia techniczne i instalacje, jak również możliwości zaspokajania
elementarnych potrzeb ludności to zasadnicze elementy określające warunki bytu
mieszkańców. Możliwości rozwoju mieszkalnictwa i usług stanowią zatem jeden z
najważniejszych elementów decydujących o ogólnych możliwościach rozwojowych gminy.
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Sytuacja w tym zakresie jest w gminie Sejny zróżnicowana.
Czynniki ograniczające możliwości rozwoju
1) Zabudowa mieszkaniowa na terenie gminy jest rozproszona. W największej wsi Berżniki
skupionych jest zaledwie 7,9 proc. mieszkań gminy, w pozostałych wsiach od 5,2 proc. w
Klejwach do 0,6 proc. w Świackich. Rozproszenie zabudowy utrudnia rozwój
infrastruktury technicznej i podwyższa jej koszty.
2) Małe zróżnicowanie charakteru zabudowy, gdzie typem zdecydowanie dominującym są
budynki mieszkalne w zabudowie rolniczej, sporadycznie tylko spotyka się budownictwo
mieszkaniowe w zabudowie nierolniczej.
3) Niedostateczne jest wyposażenie mieszkań w podstawowe urządzenia takie, jak
wodociągi, kanalizacja, centralne ogrzewanie itp. Spadek w ostatnich latach liczby
oddawanych do użytku mieszkań, jak i pozwoleń na budowę nie gwarantuje szybkiej
poprawy jakościowej warunków mieszkaniowych.
4) Istniejące obiekty usługowe mają zasięg lokalny, a duża część usług społecznych o
podstawowym znaczeniu świadczona jest dla mieszkańców gminy przez obiekty i
instytucje zlokalizowane w mieście Sejny, szczególnie w zakresie szkolnictwa średniego i
częściowo podstawowego oraz usług medycznych. Sytuacja taka umożliwia co prawda
zaspokojenie potrzeb edukacyjnych oraz uzyskanie dość szybkiej pomocy lekarskiej
nawet przez mieszkańców najbardziej odległych miejscowości gminy, jednak znaczne
oddalenie , szczególnie od podstawowej opieki medycznej obniża jakość życia
mieszkańców.
Czynniki sprzyjające rozwojowi
1) Standardy powierzchniowe zasobów mieszkaniowych można uznać za korzystne,
gdyż są wyższe od średnich w województwie suwalskim. podlaskim.
2) Wzrost w 1997 r. w porównaniu z latami poprzednimi liczby wydanych pozwoleń na
budowę obiektów nie związanych z zabudową rolniczą (parkingi, obiekty socjalne,
handlowe, hotelarsko-gastronomiczne).
3) Usługi o charakterze i zasięgu ogólnokrajowym występują w dziedzinie transportu i
turystyki, w oparciu o położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i kulturowe
gminy. W Ogrodnikach funkcjonuje funkcjonował szereg instytucji i obiektów
obsługujących ruch osób, pojazdów i towarów na międzynarodowym przejściu
granicznym.
4) Wyposażenie w usługi o charakterze komercyjnym w obecnej sytuacji gospodarczej
regulowane jest przez gospodarkę rynkową, tym samym obecnie działające obiekty
zaspokajają podstawowe potrzeby mieszkańców. Występujące braki w zakresie
specjalistycznych branż handlowych i usług rzemieślniczych zaspokajane są przez
zakłady i sklepy zlokalizowane w mieście Sejny.
5) Rozwój usług, handlu i gastronomii powiązany jest z rozwojem funkcji transportowej i
turystycznej. Podnoszenie standardu tych usług może przyczyniać się do wzrostu
korzyści wynikających z obsługi 1,5 mln osób i 0,5 mln pojazdów w ruchu
granicznym i turystycznym.
6) Z punktu widzenia obecnego stanu usług i potencjału dalszego ich rozwoju kształtują
się w gminie Sejny 3 ośrodki usługowe o znaczeniu ponadlokalnym: Berżniki,
Ogrodniki i Żegary, ponadto 5 wsi z usługami na poziomie elementarnym: Krasnowo,
Bubele, Łumbie, Poćkuny, Berżałowce. Do miejscowości predystynowanych do
pełnienia funkcji turystycznych należą: Burbiszki, Jenorajście, Radziucie, Dusznica,
Kranogruda, Hołny Majera, Ogrodniki, Żegary, Półkoty, Gawieniańce, Wigrańce,
Dubowo, Sumowo.

7

Rozdział 3.
UWARUNKOWANIA
WYNIKAJĄCE
ZE
PRZESTRZNNEGO I WYMOGÓW JEGO OCHRONY

STANU

ŁADU

Wymóg ochrony ładu przestrzennego wynika wprost z przepisów ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2015r. poz.199 z
późn.zm.). Przez „ład przestrzenny” należy rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które
tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie
uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe
oraz kompozycyjno-estetyczne.
Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( j.t. Dz.U z 2013r. poz.627 z
późn.zm.) przez „walory krajobrazowe” rozumie się wartości ekologiczne, estetyczne lub
kulturowe obszaru oraz związane z nim rzeźbę terenu, twory i składniki przyrody,
ukształtowane przez siły przyrody lub działalność człowieka. Ochronę krajobrazową realizuje
się przez zachowanie cech charakterystycznych danego krajobrazu.
Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t.
Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 z późn.zm) przez „krajobraz kulturowy” rozumie się przestrzeń
historycznie ukształtowaną w wyniku działalności człowieka, zawierającą wytwory cywilizacji
oraz elementy przyrodnicze.
Na aktualny stan ładu przestrzennego w gminie Sejny, który wyraża się w postrzeganym
krajobrazie kulturowym, składają się:
 krajobraz wynikający z istniejącej urbanistyki i architektury;
 walory krajobrazowe rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
 walory krajobrazowe mozaiki terenów leśnych;
 naturalne ukształtowanie terenu, jeziora, rzeki;
 krajobraz kulturowy wynikający z dawnych tradycji budowlanych;
 szczególne walory krajobrazowe terenów chronionych;
 elementy industrializacji takie jak: napowietrzne linie elektroenergetyczne WN, SN,
NN, maszty przekaźnikowe.
Na obecny stan ładu przestrzennego w gminie Sejny znaczący wpływ mają tereny prawnie
chronione na podstawie przepisów o ochronie przyrody, a w szczególności Obszar
Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Sejneńskie” ustanowiony w 1998r. obejmujący
znaczną część gminy.

Rozdział 4.
1.1. Uwarunkowania przyrodnicze rozwoju gminy
UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU ŚRODOWISKA
Załącznik nr 1 UWARUNKOWANIA wynikające ze stanu środowiska
Uwarunkowania wynikające ze stanu środowiska przyrodniczego powinny stanowić
podstawę prowadzenia przez gminę polityki ekorozwoju, zgodnie z wymaganiami ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym. Pod pojęciem ekorozwoju rozumie się nadanie rozwojowi
kierunku zachowującego w sposób trwały walory i zasoby środowiska, a także czynną
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ochronę środowiska przyrodniczego (Polityka Ekologiczna Państwa 1990).

-

Główne czynniki kształtujące możliwości rozwoju gminy Sejny to:
zakres wymaganej prawnej ochrony środowiska
przyrodniczego,
występowanie różnorodnych zasobów i walorów przyrodniczych,
warunki fizjograficzne,
położenie większości obszaru gminy w sieci ECONET-u,
istniejące przeobrażenia i procesy degradacji środowiska.

Położenie gminy Sejny na tle regionów fizycznogeograficznych
Uwarunkowania wynikające z zakresu wymaganej prawnej ochrony
środowiska przyrodniczego

-

Występujące w gminie obszary podlegające ochronie prawnej wynikają z ustawy o
ochronie przyrody z dnia 16 października 1991 r.(Dz.U.Nr 114 , z dnia 12 grudnia
1991r.)
rezerwat przyrody - zgodnie z wymaganiami niniejszej ustawy Art. 23.1., która określa,
że rezerwat przyrody jest obszarem obejmującym zachowane w stanie naturalnym lub
mało zmienionym ekosystemy, określone gatunki roślin i zwierząt, elementy przyrody
nieożywionej, mające istotną wartość ze względów naukowych, przyrodniczych,
kulturowych bądź krajobrazowych.” Minister Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa uznaje za rezerwat przyrody obszar, o którym mowa w ust. 1,
określając jego nazwę, położenie, szczególne cele ochrony, ograniczenia, zakazy i
nakazy przewidziane w art. 37 ust. l oraz organ sprawujący bezpośredni nadzór nad
rezerwatem;
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-

-

-

-

obszar chronionego krajobrazu (Art. 26.1.) „obejmuje wyróżniające się krajobrazowo
tereny o różnych typach ekosystemów. Zagospodarowanie tych systemów powinno
zapewnić stan względnej równowagi ekologicznej systemów przyrodniczych”;
pomnikami przyrody (Art. 28.) „są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej
lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historycznopamiątkowej i krajobrazowej oraz odnoszące się indywidualnymi cechami,
wyróżniającymi je wśród innych tworów, w szczególności sędziwe i okazałych
rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady,
wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe, jaskinie”;
stanowiska dokumentacyjne (Art. 29) „są to nie wyodrębniające się na powierzchni lub
możliwe do udostępnienia, ważne pod względem naukowym i dydaktycznym miejsca
występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub tworów
mineralnych oraz fragmenty eksploatowanych i nieczynnych wyrobisk
powierzchniowych i podziemnych;
użytkami ekologicznymi (Art. 30.1.) „są zasługujące na ochronę pozostałości
ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i
typów środowisk, jak: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne” oczka wodne”,
kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nie użytkowanej roślinności,
starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce itp.” Wprowadzenie wyżej
wymienionych form ochrony następuje w drodze rozporządzenia Wojewody (Art. 32 ).

Akweny objęte strefą ciszy oraz strefy ochronne wokół jezior zostały wprowadzone na
mocy Rozporządzenia Wojewody Suwalskiego, Nr 8/91 z dnia 10 maja 1991r. w sprawie
ustalenia stref ciszy na wodach i terenach do nich przyległych oraz obszarach rekreacyjno wypoczynkowych w województwie suwalskim i Nr 6/91 z dnia 2 maja 199lr. w sprawie zasad
gospodarki przestrzennej na obszarach chronionego krajobrazu i wokół jezior województwa
suwalskiego (Zał. Nr 2 ).
Na obszarze gminy Sejny, w myśl ustawy o ochronie przyrody występują następujące formy
ochrony przyrody:
 dwa rezerwaty przyrody :Łempis i Kukle,
 obszar chronionego krajobrazu „Pojezierze Sejneńskie”,
 trzy obszary Natura 2000: SOO Pojezierze Sejneńskie PLH200007, SOO Ostoja
Augustowska PLH200005, OSO Puszcza Augustowska PLB20002,
 27 pomników przyrody,
 jedno stanowisko dokumentacyjne Posejanka,
 ochrona gatunkowa w Nadleśnictwie Pomorze,
Na obszarze gminy Sejny tereny chronione w myśl ustawy o ochronie przyrody zajmują ponad
66% powierzchni. Jest to głównie obszar chronionego krajobrazu w obrębie którego
zlokalizowane są pozostałe formy ochrony (rezerwaty przyrody, obszary Natura
2000,stanowisko dokumentacyjne)
Rezerwaty przyrody
Na podstawie art. 13 ustawy o ochronie przyrody, rezerwat przyrody obejmuje obszary
zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska
przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i
składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi,
naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.
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Rezerwaty przyrody na obszarze gminy Sejny
Nazwa

Rok
Powierzchnia
utworzenia
ha

Typ

Łempis

1983

132,34

leśny

Kukle

1983

343,24

leśny

Cel ochronny

Akt prawny
powołujący
rezerwat
zachowanie
Zarządzenie
naturalnych
MLiPD z
ekosystemów
24.11.1983 r. (M.P.
leśnych, wodnych i
Nr 39, poz. 230)
torfowiskowych z
rzadkimi i
chronionymi
gatunkami roślin i
zwierząt
charakterystycznych
dla
Pojezierza
Suwalsko –
Augustowskiego
zachowanie
Zarządzenie
swoistych cech
MLiPD z
krajobrazu oraz
24.11.1983 r. (M.P.
naturalnych
Nr 39, poz. 230)
ekosystemów
leśnych
bagiennych i
wodnych

Źródło: http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/
Obszar Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Sejneńskie”
Na podstawie art. 23. ust.1 ustawy o ochronie przyrody, obszar chronionego krajobrazu
obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych
ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z
turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.
Podstawą prawną funkcjonowania Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze
Sejneńskie” jest:
Uchwała Nr XII/94/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 czerwca 2015 r.
w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Sejneńskie" (Dz.Urz. Woj.
Podl. poz. 2122, 2015r.)
OCK „Pojezierze Sejneńskie” zajmuje 14 447,89 ha powierzchni gminy.
Na Obszarze zakazuje się:
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i
miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz
wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i
łowiecką;
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2) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie
wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu
drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy
urządzeń wodnych;
3) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym
kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
4) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac
związanych
z
zabezpieczeniem
przeciwsztormowym,
przeciwpowodziowym
lub
przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń
wodnych;
5) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody
lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka
wodna lub rybacka;
6) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;
7) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek,
jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących
prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.
Zakazy, o których mowa w pkt 3 i pkt 4 nie dotyczą części obszaru, na których
położone są złoża skał:
1) udokumentowane do dnia 31 grudnia 2004 r., na których dokumentacje zostały
zatwierdzone przez właściwy organ administracji geologicznej;
2) udokumentowane na podstawie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie, udzielonych do
dnia 31 grudnia 2004 r.;
3) udokumentowane na podstawie informacji geologicznych zawartych w dokumentacjach
sporządzonych i zatwierdzonych przez właściwy organ administracji geologicznej do dnia 31
grudnia 2004 r.;
4) wykorzystywanych do celów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o
lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o
gminach uzdrowiskowych.
Zakaz, o którym mowa w pkt 7 nie dotyczy:
1) obszarów zwartej zabudowy miejscowości w granicach określonych w studiach
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego, gdzie dopuszcza się uzupełnienie zabudowy
mieszkaniowej, usługowej i letniskowej pod warunkiem wyznaczenia nieprzekraczalnej linii
zabudowy od brzegu wód, określonej poprzez połączenie istniejących budynków na
przyległych działkach w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym;
2) siedlisk rolniczych - w zakresie uzupełnienia istniejącej zabudowy o obiekty niezbędne do
prowadzenia gospodarstwa rolnego, pod warunkiem nie przekraczania dotychczasowej linii
zabudowy od brzegów wód;
3) terenów ogólnodostępnych kąpielisk, plaż i przystani wodnych;
4) istniejących obiektów letniskowych, mieszkalnych, usługowych oraz o funkcji mieszanej nie
kolidującej z podstawowym i uzupełniającym przeznaczeniem terenu, zrealizowanych na
podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które utraciły moc przed
dniem 1 stycznia 2004 r., gdzie dopuszcza się odbudowę, rozbudowę lub nadbudowę w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w celu poprawy standardów
ochrony środowiska oraz walorów estetyczno – krajobrazowych, pod warunkiem nie
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przybliżania zabudowy do brzegów wód, a także zwiększanie istniejącej powierzchni
zabudowy:
a) o nie więcej niż 10 m2 w przypadku budynków o powierzchni mniejszej lub równej
100m2,
b) o nie więcej niż 10% w przypadku budynków o powierzchni powyżej 100 m2 ;
5) zbiorników wodnych pochodzenia antropogenicznego o powierzchni nie większej niż 0,5 ha
i o głębokości nie większej niż 3 m;
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Obszary Natura 2000
Zgodnie z art. 25 ustawy o ochronie przyrody, sieć obszarów Natura 2000 obejmuje:
1) obszary specjalnej ochrony ptaków;
2) specjalne obszary ochrony siedlisk;
3) obszary mające znaczenie dla Wspólnoty.
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Obszar Natura 2000 może obejmować część lub całość obszarów i obiektów objętych formami
ochrony przyrody,
Projektowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOO) Natura 2000 Pojezierze
Sejneńskie PLH200007 wyznaczony został na mocy Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21
maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. U. L
206 z 22.7.1992, str. 7). Jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (tzw. „obszar
siedliskowy”) wyznaczony został decyzją Komisji Europejskiej 2009/93/WE z dnia 12 grudnia
2008 r. (Dz. U. UE. L 43 z 13.02.2009), której aktualne brzmienie zawiera Decyzja Komisji
Europejskiej 2013/741/UE z dnia 7 listopada 2013 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady
92/43/EWG siódmy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty
składających się na kontynentalny region biogeograficzny (Dz. U. UE. L 350 z 21.12.2013).
Obszar posiada plan zadań ochronnych ustanowiony Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 13 maja 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Poz.1947 z
dnia 15 maja 2014 r.), w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura
2000 Pojezierze Sejneńskie PLH200007.
Powierzchni ostoi wynosi 7010,6 ha (powiększenie do 13488,1ha). Ostoja leży w północnowschodniej Polsce, na Pojezierzu Suwalskim. Główna część obszaru składa się z wydłużonej,
biegnącej południkowo doliny rzeki Kunisianki (Kuniejanki) i szeregu polodowcowych jezior
rynnowych. Większość terenu ostoi jest bezleśna. Dominują tu tereny rolnicze, łąki, pastwiska,
torfowiska i jeziora, w tym największe z nich Jezioro Gaładuś. Lasy występują głównie w
południowej części ostoi - na terenie północnej części Puszczy Augustowskiej oraz w rejonie
Torfowiska Krasna Gruda (Torfowisko Żagarskie). Torfowisko te należy do torfowisk
wysokich i jest jednym z większych i lepiej zachowanych torfowisk w północno - wschodniej
Polsce. Ostoja obejmuje także rozległe (ok. 400 ha) torfowisko wysokie typu bałtyckiego Bobrowe Bagno koło Białogór. Krajobraz Pojezierza Sejneńskiego jest wyjątków malowniczy
ze względu na różnorodne formy ukształtowania terenu i duże różnice wysokości. O
wyjątkowej wartości przyrodniczej tego terenu świadczy występowanie rzadkich i
zagrożonych ekosystemów wodnych, torfowiskowych i łąkowych oraz rzadkich gatunków
zwierząt i roślin. Stwierdzono tu występowanie 15 typów siedlisk przyrodniczych cennych z
europejskiego punktu widzenia, które zajmują w sumie około 34% powierzchni. Największą
powierzchnie z nich zajmują naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne (17%), oraz łąki
użytkowane ekstensywnie (7%). Spośród cennych siedlisk występują tu również różne typy
torfowisk: wysokie, nakredowe, zasadowe oraz torfowiska niskie. Na terenie ostoi
stwierdzono występowanie 6 gatunków roślin ważnych dla zachowania europejskiej przyrody
m.in. skalnica torfowiskowa, sasanka otwarta i lipiennik Loesela. Ponadto występuje tu wiele
innych gatunków roślin torfowiskowych, które są zagrożone lub wymarłe w innych częściach
Polski lub Europy. Niektóre z nich są reliktami polodowcowymi np. wierzba lapońska,
skalnica torfowiskowa, czy tłustosz pospolity. Występują tu 22 gatunki zwierząt cennych z
europejskiego punktu widzenia m.in. ryś, wilk, kumak nizinny oraz bocian czarny, żuraw,
błotniak stawowy i bielik.
Projektowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 200 (SOO) – „Ostoja
Augustowska” PLH 200005. Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej, z
ustanowionym planem zadań ochronnych Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Białymstoku z dnia 31 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Poz.137 z dnia 10
stycznia 2014 r.), w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
Ostoja Augustowska PLH200005. Powierzchnia 107068,7 ha. Ostoja znajduje się w północno
- wschodniej Polsce i obejmuje swym zasięgiem prawie całą polską część Puszczy
Augustowskiej. Puszcza ta stanowi jeden z największych i najlepiej zachowanych kompleksów
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leśnych Europy środkowo - wschodniej. Na terenie tym dominują bory sosnowe i sosnowoświerkowe, częściowo o charakterze naturalnym. Mniejszą powierzchnię zajmują bory
mieszane i lasy liściaste. Rozległe obszary, zwłaszcza w południowej części Puszczy, zajmują
olsy. Występuje tu również wiele rzadkich zbiorowisk roślinnych o charakterze borealnym np.
świerczyny na torfie, bagienne lasy brzozowo-sosnowe oraz bory bagienne. Na terenie ostoi
występuje 21 typów siedlisk ważnych dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy,
zajmują w sumie około 12% obszaru. Spośród tych siedlisk największą powierzchnię zajmują
lasy bagienne, z których szczególne znaczenie mają bagienne lasy sosnowo-brzozowe. Teren
ostoi jest najważniejszym obszarem występowania tego typu siedlisk w Polsce. Największe ich
kompleksy występują nad Rospudą oraz wzdłuż Kanału Augustowskiego. Lasy te są ważnym
siedliskiem rzadkich gatunków roślin m.in. storczyków - wyblina jednolistnego i żłobika
koralowatego, oraz turzyc - turzycy życicowej i turzycy strunowej. Oprócz bagiennych lasów
szczególną wartość dla UE przedstawiają różnego typu torfowiska. Szczególnie cenne są
torfowisk doliny Rospudy oraz torfowiska położone nad jeziorami ciągu Kanału
Augustowskiego. Na terenie ostoi znajduje się jedno z większych torfowisk wysokich w Polsce
- Kuriańskie Bagno. Wykształciły się tu również rozległe torfowiska niskie mechowiskowe
oraz cenne torfowiska nakredowe z udziałem kłoci wiechowatej. Na terenie ostoi znajduje się
wiele jezior o zróżnicowanej trofii: od jezior eutroficznych po dystroficzne. W Puszczy
Augustowskiej występuje 7 gatunków roślin cennych dla przyrody Europy, z czego dla
czterech - aldrowandy pęcherzykowatej, skalnicy torfowiskowej, lipiennika Loesela i sasanki
otwartej na obszarze tym występuje znaczącą część krajowych zasobów. Populacje lipiennika
i skalnicy nad Rospudą oraz populacje aldrowandy w ciągu jezior Kanału Augustowskiego są
jednymi z najobfitszych populacji tych roślin w Polsce. W Puszczy Augustowskiej występuje
24 gatunki storczykowatych, w tym, na torfowiskach nad Rospudą - miodokwiat krzyżowy na
jedynym naturalnym stanowisku w Polsce. Obszar ten wyróżnia także duży udział we florze
gatunków borealnych, takich jak wełnianeczka alpejska, wielosił błękitny, brzoza niska i
skalnica torfowiskowa. Z torfowiskami i jeziorami związane są liczne ptaki wodnobłotne.
Puszcza Augustowska jest ważnym korytarzem migracyjnym dla wielu gatunków flory i fauny,
łączącym lasy Europy środkowej i wschodniej. Jest to również ostoja wielu zagrożonych
gatunków cennych dla europejskiej przyrody, przede wszystkim rysia i wilka, a także wydry i
bobra.
Zatwierdzony Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 (OSO) „Puszcza
Augustowska” PLB 200002, o powierzchni 134377,7 ha . Obszar wyznaczony
Rozporządzeniem Ministra Środowiska.
Ostoja obejmuje zwarty kompleks Puszczy Augustowskiej, leżącej na styku Równiny
Augustowskiej i Kotliny Biebrzańskiej. Zdecydowaną większość obszaru pokrywają lasy, w
głównej mierze iglaste, które w niektórych rejonach zachowały naturalny charakter.
Szczególnie dobrze zachowały się tu bory wilgotne i bory bagienne. Występują tu również
grądy i olsy. Głównym ciekiem płynącym przez puszczę jest rzeka Wołkuszanka uchodząca do
Kanału Augustowskiego. Południowa część ostoi obejmuje Dolinę rzeki Rospudy z jedynym w
Polsce stanowiskiem rośliny miodokwiatu krzyżowego. Ok. 5% obszaru stanowią wody
śródlądowe, 9% to tereny rolnicze, 2% łąki, a 1% torfowiska, bagna i roślinność brzegów
wód. Jest to ostoja ptaków o randze europejskiej, w której odnotowano występowanie 40
gatunków ptaków wymienianych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej. 18 spośród
występujących tu gatunków ptaków znalazło się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Na
obszarze ostoi lęgi odbywa przynajmniej 1% krajowej populacji: bąka, błotniaka stawowego i
łąkowego, bociana czarnego, głuszca, kraski, cietrzewia, dzięcioła białogrzbietego, dzięcioła
trójpalczastego, dzięcioła zielonosiwego, gadożera, kani rudej i czarnej, trzmielojada, orlika
krzykliwego, puchacza, włochatki, żurawia i podgorzałki.
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Pomniki przyrody
Zgodnie z art. 40 ustawy o ochronie przyrody, pomnikami przyrody są pojedyncze twory
przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej,
naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi
cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy
gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy
narzutowe oraz jaskinie.
2Na terenach niezabudowanych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla ludzi lub mienia, drzewa
stanowiące pomniki przyrody podlegają ochronie aż do ich samoistnego, całkowitego
rozpadu.
Pomniki przyrody na terenie gminy
L.p.

Nr

Rodzaj obiektu

Rok
utwor
zenia

Wymiary

Miejscowość

Obowiązująca podstawa pra Opis pomnika przyrody
wna wraz z oznaczeniem m
iejsca ogłoszenia aktu praw
nego

Rozp.nr 28/01 z dnia
3.10.2001r. (Dz.Urz.
nr45,poz.758)
Rozp.nr 28/01 z dnia
3.10.2001r. (Dz.Urz.
nr45,poz.758)
Rozp. Nr 10/04
Wojewody Podlaskiego z
dnia 1 kwietnia 2004r.
w sprawie uznania
niektórych tworów
przyrody za pomniki
przyrody i objęcia ich
ochroną (Dz.U.
Województwa
Podlaskiego Nr 41,
poz.748)
Uchwała Nr VI/35
Prezydium WRN w
Białymstoku z dnia
03.02.1953r, Dz. Urz.
WRN w Białymstoku Nr
3,
Decyzja RL-XIV-2/9/65
Wydz. Rol. i Leśn.
Prezydium WRN w
Białymstoku z
09.03.1965r. Dz. Urz.
WRN Nr 4, poz.46
Orzeczenie Nr 41/78
Woj. Suwalskiego z
dnia 04.11.1978 Nr
41/78, Dz. Urz. WRN Nr
Orzeczenie Nr 41/78
Woj. Suwalskiego z
dnia 04.11.1978 Nr
41/78, Dz. Urz. WRN
Nr 11, poz. 46
Orzeczenie Nr 41/78
Woj. Suwalskiego z
dnia 04.11.1978 Nr
41/78, Dz. Urz. WRN
Nr 11, poz. 46

Obw w Wys. w
cm
m

1.

1717

Grusza
pospolita

2001

245

14

Ogrodniki

2,

1720

Grusza
pospolita

2001

300

14

Ogrodniki

3.

1802

Brzoza
brodawkowata

2004

252

35

Gawieniańce

4.

10.8

Głaz narzutowy 1953

775

1,8

Sztabinki

5.

20.S

Głaz narzutowy 1965

525

1,8

Jenorajście

6.

205.S

2 Lipy
drobnolistne

330:
360

23; 22

Nowosady

7.

206.S

Jesion wyniosły 1978

460

20

Berżniki

8.

207.S

Dąb
szypułkowy

510

27

Ogrodniki

1978

1978

Grusza pospolita, o
obwodzie 245 cm, wiek ok.
250 lat.
Grusza pospolita, o
obwodzie 300 cm, wiek ok.
250 lat.
Pojedyńcze drzewo,
brzoza brodawkowata o
obwodzie 252 cm, wiek
ok. 80 lat. Nr pomnika

Pojedynczy głaz
narzutowy o obwodzie 775
cm. Nr pomnika 10.S

Pojedynczy głaz o
obwodzie 525 cm.

Pojedyncze drzewo o
obwodzie pnia 460 cm. W
górnej partii korony suchy
konar.
Pojedyncze drzewo o
obwodzie pnia 460 cm. W
górnej partii korony suchy
konar. Nr pomnika 206.S
Pojedyncze drzewo o
obwodzie pnia 510 cm,
wiek około 400 lat.Nr
pomnika 207.S
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9.

208.S

Sosna
pospolita

10.

21.S

11.

1978

270

20

Bubele

Orzeczenie Nr 41/78
Woj. Suwalskiego z
dnia 04.11.1978 Nr
41/78, Dz. Urz. WRN
Nr 11, poz. 46

Pojedyncze drzewo o
obwodzie pnia 270 cm.nr
pomnika 208.S. Ułamany
konar.

Głaz narzutowy

836

0,73

Burbiszki

260.S

5
jałowców
pospolitych

46-78

8

Burbiszki

12.

379.S

Sosna
pospolita

1994

260

32

Wigrańce

13.

380.S

Sosna
pospolita

1994

239

31

Wigrańce

14.

381.S

Sosna
pospolita

1994

225

33

Wigrańce

15.

382.S

Sosna
pospolita

1994

265

31

Wigrańce

16.

383.S

Sosna
pospolita

1994

233

33

Wigrańce

17.

384.S

Sosna
pospolita

1994

205

31

Wigrańce

18.

385.S

Sosna
pospolita

1994

193

32

Wigrańce

19.

386.S

Sosna
pospolita

1994

218

34

Wigrańce

20.

387.S

Sosna
pospolita

1994

220

28

Wigrańce

21..

388.S

Sosna
pospolita

1994

204

37

Wigrańce

22.

558.S

Głaz narzutowy 1998

748

1,52

Burbiszki

Pojedynczy głaz
narzutowy o obwodzie 836
cm.
Grupa drzew o obwodzie
w przedziale 260 - 560 cm,
rosną w jednej kępie.
Rozporzadzenie Nr 44/94 Pojedyncze drzewo o
Wojewody
obwodzie pnia 246 cm.
Suwalskiego z
dn.28.04.1994 Dz.Urz.
Woj.Suw. Nr 14, poz. 116
Rozporzadzenie Nr 44/94 Pojedyncze drzewo o
Wojewody
obwodzie pnia 239 cm.
Suwalskiego z
Wiek 180 lat.
dn.28.04.1994 Dz.Urz.
Woj.Suw. Nr 14, poz. 116
Rozporzadzenie Nr 44/94 Pojedyncze drzewo o
Wojewody
obwodzie pnia 205 cm.
Suwalskiego z
Wiek 190 lat.
dn.28.04.1994 Dz.Urz.
Woj.Suw. Nr 14, poz. 116
Rozporzadzenie Nr 44/94 Pojedyncze drzewo o
Wojewody
obwodzie pnia 252 cm.
Suwalskiego z
Wiek 186 lat.
dn.28.04.1994 Dz.Urz.
Woj.Suw. Nr 14, poz. 116
Rozporzadzenie Nr 44/94 Pojedyncze drzewo o
Wojewody
obwodzie pnia 224 cm.
Suwalskiego z
Wiek 160 lat.
dn.28.04.1994 Dz.Urz.
Woj.Suw. Nr 14, poz. 116
Rozporzadzenie Nr 44/94 Pojedyncze drzewo o
Wojewody
obwodzie pnia 198 cm.
Suwalskiego z
dn.28.04.1994 Dz.Urz.
Woj.Suw. Nr 14, poz. 116
Rozporzadzenie Nr 44/94 Pojedyncze drzewo o
Wojewody
obwodzie pnia 180 cm.
Suwalskiego z
dn.28.04.1994 Dz.Urz.
Woj.Suw. Nr 14, poz. 116
Rozporzadzenie Nr 44/94 Pojedyncze drzewo o
Wojewody
obwodzie pnia 206 cm.
Suwalskiego z
dn.28.04.1994 Dz.Urz.
Woj.Suw. Nr 14, poz. 116
Rozporzadzenie Nr 44/94 Pojedyncze drzewo o
Wojewody
obwodzie pnia 215 cm.
Suwalskiego z
dn.28.04.1994 Dz.Urz.
Woj.Suw. Nr 14, poz. 116
Rozporzadzenie Nr 44/94 Pojedyncze drzewo o
Wojewody
obwodzie pnia 186 cm.
Suwalskiego z
dn.28.04.1994 Dz.Urz.
Woj.Suw. Nr 14, poz. 116
Rozporządzenie
Pojedynczy głaz, o
Woj.Suwalskiego Nr
obwodzie 748 cm i
222/98 z 14.12.1998r.
wysokości 1,52 m.
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23.

559.S

Dąb
bezszypułkowy

24.

61.S

25.

1998

382

20

Radziucie

Głaz narzutowy

585

1,9

Burbiszki

62.S

Głaz narzutowy 1965

790

1,1

Burbiszki

26.

63.S

Głaz narzutowy 1965

1000

2

Świackie

27.

9.S

Głaz narzutowy 1953

600

2,2

Sztabinki

Dz. Urz. Woj..
Suw. Nr 74, poz. 510
Rozporządzenie Woj..
Suwalskiego Nr
222/98 z 14.12.1998r.
Dz. Urz. Woj. Suw.
Nr 74, poz. 510

Decyzja RL-XIV-2/9/65
Wydz. Rol. i Leśn.
Prezydium WRN w
Białymastoku z
09.03.1965r. Dz. Urz.
WRN Nr 4, poz.46
Decyzja RL-XIV-2/9/65
Wydz. Rol. i Leśn.
Prezydium WRN w
Białymastoku z
09.03.1965r. Dz. Urz.
WRN Nr 4, poz.46
Uchwała Nr VI/35
Prezydium WRN w
Białymstoku z dnia
03.02.1953r, Dz. Urz.
WRN w Białymstoku Nr
3, poz. 13

Pojedyncze drzewo, dąb
bezszypułkowy o
obwodzie 382 cm.

Pojedynczy głaz
narzutowy o obwodzie 585
cm.
Pojedynczy głaz
narzutowy o obwodzie 790
cm.

Pojedynczy głaz
narzutowy o obwodzie
1000cm.

Pojedynczy głaz
narzutowy o obwodzie
600cm.

Źródło:http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/

Stanowisko dokumentacyjne
Na podstawie art. 41 ustawy o ochronie przyrody, stanowiskami dokumentacyjnymi są
niewyodrębniające się napowierzchni lub możliwe do wyodrębnienia, ważne pod względem
naukowym i dydaktycznym, miejsca występowania formacji geologicznych, nagromadzeń
skamieniałości lub tworów mineralnych, jaskinie lub schroniska podskalne wraz z
namuliskami oraz fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i
podziemnych.

Stanowisko dokumentacyjne
Nazwa

Posejanka

Data
Pow.
utworzenia

Obowiązująca
podstawa
prawna

1996.05.21 Ok.
1,38ha

Rozporządzenie
nr 17/96 Woj.
Suwalskiego z
dnia 21maja
1996 r., Rozp. Posejanka
Woj. Podl. z
16.07.2001 r.
(Dz.Urz. woj.
Podl.z 2001 r.
nr 24, poz.393

Źródło:http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/

miejscowość lokalizacja

Forma
Opis
własności obszaru

Nieczynna Grunty
Przykład
żwirownia prywatne moreny
martwego
lodu
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Ochrona gatunkowa
Zgodnie z art. 46 ustawy o ochronie przyrody, ochrona gatunkowa obejmuje okazy gatunków
oraz siedliska i ostoje roślin, zwierząt i grzybów.
Na terenie Nadleśnictwa Pomorze do którego należy gmina Sejny znajdują się trzy obiekty
objęte ochroną gatunkową:
 dwa bieliki,
 dwa głuszce,
 osiem granicznika płucnika.
Propozycje nowych form ochrony to:
 TOCH (Transgraniczny Obszar Ochrony) Trzy Puszcze obejmujący na terenie gminy
obszary Natura 2000 oraz obszar chronionego Krajobrazu,
 Korytarz ekologiczny GKPn – 4A Puszcza Augustowska – Puszcza Romincka
obejmujący na terenie gminy obszar Natura 2000 Pojezierza Sejneńskiego oraz obszar
chronionego krajobrazu Pojezierze Sejneńskie,
 Korytarz ekologiczny GKPn – 4 Puszcza Augustowska obejmujący swym zasięgiem
Obszary Natura 2000 Puszcza Augustowska i Ostoja Augustowska.

Uwarunkowania wynikające z zasobów i walorów środowiska oraz warunków
fizjograficznych
Występujące w gminie zasoby i walory oraz warunki fizjograficzne stwarzają zarówno
możliwości rozwoju jak i ograniczenia rozwoju gminy.
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Pod względem fizycznogeograficznym gmina położona jest w obrębie makroregionu
Pojezierza Litewskiego, mezoregionie Pojezierza Wschodniosuwalskiego i na południu
mezoregionie Równiny Augustowskiej. Mezoreginy dzielą się na mikroregiony: Pagórki
Sejneńskie i Równina Frąckowska.
Pagórki Sejneńskie zwane niekiedy Pojezierzem Sejneńskim obejmujące prawie całą
powierzchnię gminy. Teren jest wzniesiony od około 120 do ponad 190 m n.p.m. . Rzeźba
zmienna, urozmaicona. Wyraźnie przeważają pagórki i wzgórza, ale stosunkowo duży udział
maja równiny faliste (około 25% lądowej powierzchni mikroregionu). Pod względem
genetycznym gliniaste i piaszczysto-gliniaste morena denna. Na południu, w centrum i na
północy występują zgrupowania pagórków moreny czołowej (piaski, żwiry, lokalnie gliny). W
pobliżu jeziora Gaładuś (na wschodzie regionu) pojawią się większe skupiska pagórków
kemowych i tarasów kemowych. Przeważa użytkowanie rolne (dominują gleby kompleksu
pszennego wadliwego). Łąki występują w dnach licznych, lecz niewielkich zagłębień. Lasy
zajmują nico więcej niż 9% powierzchni terenu. Sa to bory mieszane i rzadziej – grądy.
Potencjalnie dominują grądy, zwykle w postaci uboższej. Występują też siedliska borów
mieszanych. Pod względem hydrograficznym teren leży w dorzeczu rzeki Marychy. Do
większych jezior należą:
 Gaładuś – 7,37 km2, 54,8 m głębokości,
 Hołny – 1,58 km2, 15,2 m głębokości,
 Berżnik – 0,81 km2, 38,8 m głębokości.
Równina Frąckowska. Region położony na wysokości 120-145 m n.p.m. . Rzeźba terenu
równinna lub równinno-falista, tylko lokalnie, nie zajmując większych powierzchni, występują
zespoły pagórków drobnopromiennych. Teren stanowi północną część
sandru
augustowskiego w granicach wyższego poziomu sandrowego. Granicę północną wyznacza
wyraźny ciąg moren czołowych, uważany za maksymalny zasięg zlodowacenia fazy
poznańskiej. Ze względu na ubogie podłoże piaszczysto-żwirowe występują prawie wyłącznie
lasy (ponad 90%). Są to głównie bory mieszane i sosnowe.


Rzeźba terenu
Rzeźba terenu została ukształtowana podczas faz zlodowacenia.. Obszar gminy wznosi się
średnio od 135 do 150 m n.p.m.. Najwyższy punkt położony w okolicach wsi Jenorajście ok.
173 m n.p.m. a najniżej położona jest dolina rzeki Marychy ponad 121m n.p.m.. deniwelacje
terenu mogą dochodzić do powyżej 50 m.
Charakteryzuje ją krajobraz młodoglacjalny, na który składają się formy akumulacji
lodowcowej w postaci wysoczyzny morenowej falistej z wałami moren akumulacyjnych.
Urozmaiconą rzeźbę terenu tworza formy terenu od niskofalistych i falistych obszarów równin
sandrowych do padórkowatych wzgórz w strefie morenowej. Na urozmaicenie rzeźby mają
wpływ ostro wcięte doliny rzeczne i cały system jezior rynnowych o wysokich brzegach.
Można spotakać zaklęsłości bezodpływowe i równinne obszary sandrowe pokryte przeważnie
lasami.Wystepujące na terenie gminy ciągi wzgórz moreny czołowej koncentrują się w części
północno – wschodniej i środkowej obszaru gminy. Niskofaliste, przeważnie piaski sandrowe
ciągną się w południowo – wschodniej części gminy na południe od Berżnik po
Dubowo.Mocno zróznicowane formy obszaru gminy występują na pozostałym terenie gminy.
Ogólnie można stwierdzić, że rzeźba gminy jest średniourozmaicona i tak:
- 32 % to rzeźba niskofalista i niskopagórkowata,
- 60% falista i pagórkowata,
- 8% rzeźba wysokofalista.
Średnio zróżnicowana rzeźba terenu tylko w 6% wysokofalista i wysokopagórkowata, a w
60% falista i pagórkowata stwarza średnie możliwości dla rozwoju całorocznej turystyki. Nie
stanowi to większego ograniczenia dla rozwoju rolnictwa.

21

Na terenie wsi Poćkuny zlokalizowane jest osuwisko, Nr ew. N-34-71-D-b/1, zbocze nad jez.
Samanis, obryw gruntu, stok pokryty trawą, przyczyną osuwiska jest podcięcie erozyjne i
infiltracja wód opadowych, zniszczone zostały uprawy leśne, osuwisko niezabezpieczone,
wskazane obsadzenie krzewami. Podobne osuwisko znajduje się nad jez. Dubelek w
odległości ok. 1,7 km na NNE.

 Budowa geologiczno - gruntowa i surowce mineralne
Obszar gminy pod względem geologicznym leży w obrębie Wyniesienia MazurskoSuwalskiego położonego w obrębie prekambryjskiej platformy wschodnioeuropejskiej.
Podłoże krystaliczne prekambru zbudowane jest z różnego rodzaju granitoidów, norytów,
pegmatytów, gnejsów i występuje na głębokości ok. 550 m p.p.t. Na fundamencie
prekambryjskim występuje seria skał mezozoicznych. Cechą charakterystyczną jest całkowity
brak osadów paleozoicznych. Profil skał mezozoicznych jest natomiast stosunkowo dobrze
wykształcony (trias dolny, jura środkowo i górna, kreda środkowa i górna) mimo silnie
zredukowanej miąższości. Przypowierzchniowe utwory związane są z fazą pomorską
zlodowacenia północnopolskiego.
Na terenie gminy występują czwartorzędowe utwory plejstoceńskie i holoceńskie.
Utwory plejstoceńskie północnopolskie gliny morenowe, piaski, żwiry i głazy
lodowcowe są gruntami nośnymi i nie stwarzają ograniczeń do projektowania
urbanistycznego.
Utwory holoceńskie występujące w obniżeniach pojeziernych i zagłębieniach
bezodpływowych (torfy, namuły organiczne, piaski i żwiry rzeczno - bagienne) są gruntami
przeważnie słabonośnymi i nie nadają się do bezpośredniego posadawiania budynków.
Gmina jest uboga w surowce mineralno - budowlane na skalę przemysłową. Istnieją
niewielkie wyrobiska piasku i żwiru na potrzeby lokalne. Pod względem surowców
mineralnych gmina nie posiada możliwości rozwoju.
 Gleby
Gleby tworzą mozaikę kompleksów i klas. Od gleb kompleksu zbożowo – pastewnego do
żytnio – ziemniaczanego bardzo dobrego z udziałem użytków zielonych słabych i bardzo
słabych oraz w dolinkach użytki zielone średnie.
Występują tu przede wszystkim gleby brunatne właściwe oraz niewielki udział gleb
bielicowych i pseudobielicowych i czarne ziemie właściwe w zagłębieniach i dolinkach.
Większa część terenu to grunty rolne z użytkami zielonymi w postaci gruntów ornych oraz łąk
i pastwisk oraz tereny pastwisk. Grunty rolne należą do IVb i V klasy użytków rolnych oraz V
i VI klasy łąk i pastwisk.
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Gleby w gminie wykazują znaczne zróżnicowanie powierzchniowe z dużą zmiennością
stosunków wodnych i mikroklimatycznych, co daje duże możliwości rozwoju wszelkiej
działalności rolniczej, jak również ogranicza większe obszarowo gospodarstwa rolne o
większych (areałach) powierzchniach.


Rolnicza przestrzeń produkcyjna
Rolnicza przestrzeń produkcyjna stanowi 59,6% pow. gminy, a syntetyczny wskaźnik
jej waloryzacji wynosi 49,5 pkt wobec średniej dla województwa suwalskiego 56,9 pkt.
Gleby trzecich i czwartych klas bonitacyjnych stanowią około 60% ogólnej pow. gruntów
ornych . Analiza warunków naturalnych i obecnego zagospodarowania pozwala stwierdzić, że
obszar gminy Sejny charakteryzują średnio korzystne walory rolniczej przestrzeni
produkcyjnej. Warunki naturalne, dość ostry klimat, ograniczają dobór roślin uprawnych,
zmniejszają ich plonowanie wpływając w konsekwencji na wielkość dochodów uzyskiwanych
z prowadzenia gospodarstwa rolnego.


Zasoby leśne
Grunty pod lasami zajmują 27,8% powierzchni ogólnej gminy. Największy kompleks
leśny stanowi fragment Puszczy Augustowskiej i położony jest w południowo - wschodniej
części gminy. Drugi dość duży kompleks leśny położony jest w środkowej części gminy.
Na obszarach leśnych występuje duże zróżnicowanie typów siedliskowych, dominuje bór
świeży i bór mieszany świeży . W drzewostanach największy udział stanowi sosna w różnych
klasach wiekowych . Jako gatunek uzupełniający występuje świerk, brzoza, olcha, dąb.
Zarządzenie nr 29 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21
maja 1993r. określiło zasięg lasów ochronnych stanowiących własność Skarbu Państwa
pełniących funkcje wodochronne, lasów nasiennych, będących ostoją zwierząt i ptaków.
Lasy pełnią istotną rolę środowisko twórczą, zapewniają korzystne funkcjonowanie przyrody,
są walorem turystycznym gminy i pełnią funkcję gospodarczą.
 Stosunki wodne
Obszar gminy Sejny położony jest w dorzeczu rzeki Niemen, należy w większej części do
zlewni rzeki Marychy oraz w zlewni podstawowej jeziora Gaładuś z rzeką Hołnianką i w
niewielkim zachodnim fragmencie do zlewni rzeki Czarnej Hańczy. Na terenie gminy
występuje niezbyt gęsta sieć cieków wodnych. Występuje dość znaczna ilość jezior i zgłębień
bezodpływowych.
Gmina Sejny położona jest w regionie wodnym Niemen, dla którego ustalono warunki
korzystania z wód, ustalone w Rozporządzeniu nr 8/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Podl., poz. 1251 z
dnia 13 kwietnia 2015 r.)
Teren gminy położony jest w obszarze sześciu JCWP rzecznych (Jednolitych Częściach Wód
Powierzchniowych):
1-PLRW80001864832 Rubieżanka , stan zły, niezagrożona osiągnięciem celów
środowiskowych
2-PLRW80001864838 Dopływ z Zaleskich , stan zły, niezagrożona osiągnięciem celów
środowiskowych,
3-PLRW80002564872 Marycha od Marychy do dopływu z jez. Zelwa, stan zły, niezagrożona
osiągnięciem celów środowiskowych
4-PLRW80002064875 Marycha od dopł. z jeziora Zelwy do granicy państwa, stan zły,
niezagrożona osiągnięciem celów środowiskowych
5-PLRW80002566255 Hołnianka do granicy państwa, stan zły, niezagrożona osiągnięciem
celów środowiskowych,
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6- PLRW80002564549 Czarna Hańcza od jez. Wigry do Gremzdówki włącznie, stan dobry, ,
niezagrożona osiągnięciem celów środowiskowych,
Teren gminy to również osiem JCWP jeziornych:
1-PLLW30611 Gaładuś, stan zły, zagrożony osiągnięciem celów środowiskowych,
2-PLLW30612 Hołny, stan dobry, niezagrożony osiągnięciem celów środowiskowych,
3-PLLW30673 Sztabinki, stan bardzo dobry, zagrożony osiągnięciem celów środowiskowych,
4-PLLW30669 Sejny, stan zły, zagrożony osiągnięciem celów środowiskowych,
5-PLLW30676 Berżnik, stan dobry, zagrożony osiągnięciem celów środowiskowych,
6-PLLW30637 Dmitrowo stan dobry, niezagrożony osiągnięciem celów środowiskowych,
7-PLLW306710 Pomorze, stan dobry, zagrożony osiągnięciem celów środowiskowych,
8-PLLW306 Zelwa, stan dobry, niezagrożony osiągnięciem celów środowiskowych.
Niezbyt gęsta sieć hydrograficzna, małe przepływy rzek są ograniczeniem dla
przemysłu wodochłonnego i przyjmowania dużej ilości ścieków.
Bardzo ciekawy przebieg rzeki Marychy daje duże możliwości rozwoju turystyki
kajakowej o randze międzynarodowej, ograniczeniem jest niski stan czystości wód rzeki.
Rzeka Marycha na całej długości zagrożona jest podtopieniami zasięgiem zalewu
bezpośredniego o prawdopodobieństwie 1% oraz zasięgiem zalewu bezpośredniego wodą o
prawdopodobieństwie 0,5% (na podstawie „Studium dla potrzeb planów ochrony
przeciwpowodziowej, Etap III, Rzeka Marycha”, Warszawa, 2006 r.).
Występujące jeziora dają duże możliwości rozwoju turystyki (jezioro Gaładuś turystyka międzynarodowa) oraz rybactwa śródlądowego.
Na terenie gminy występuje ponad 26 jezior, w większości są to jeziora rynnowe. Duże jeziora
mają charakter rynnowo – wytopiskowych. Największe z nich to.
Tabela nr Wybrane jeziora gminy
l.p. Nazwa jeziora Powierzchnia
w ha
1. Gaładuś
728,6
2. Hołny
158,1
3. Berżnik
81,0
4. Sejny
64,3
5. Sztabinki
58,8
6. Kunis
43,7
7. Iłgielk
33,7
8. Ryngis
25,2
9. Dafrajtis
21,0
10. Gajlik
16,0
11. Pyre
15,8
12. Sumowo
14,3
13. Aszarynis
12,7
14. Pilwie
12,2
15. Kelig
11,6
16. Łempis
10,7
17. Stulpień
9,5
18. Samanis
8,7
19. Bałądź
44,0
1)

Głębokość
max
54,8
15,2
38,8
3,8

6,9
16,8
6,9
16,9
14,9
3,7

Głębokość
średnia
12,6
5,8
10,5
1,8
5,6

Wysokość
n.p.m.
134,3
131,0
129,4
131,2
134,6
123,0
123,5
128,9,
134,7
127,0
137,1
135,0
127,7
126,4
124,9
123,6
123,2
139,9
125,6

Stan i potencjał
ekologiczny1)
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry

stan i potencjał ekologiczny na podst. Raportu o stanie środowiska województwa
Podlaskiego
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Wody podziemne czwartorzędowe zasobne słabo izolowane w części środkowej i
południowo - wschodniej stanowią ograniczenia swobodnego rozwoju gminy.
Pozostała część gminy posiada trudne warunki hydrogeologiczne, które stanowią
również utrudnienie dla ujęć zwykłych wód.
Występowanie wód mineralnych (chlorkowych) dają szansę rozwoju lecznictwa
uzdrowiskowego oraz przemysłu wykorzystującego wody mineralne (farmaceutycznego,
kosmetycznego i in.)
 Klimat
Warunki klimatyczne regionu należą do najbardziej uciążliwych dla rolnictwa. Natomiast
sprzyjają pod względem wykorzystania energetycznego jako czyste źródło energii.
Przedmiotowy teren znajduje się pod wpływem dominującej zachodniej cyrkulacji mas
powietrza. Zauważa się pewną prawidłowość w przebiegu średnich miesięcznych wartości
ciśnienia atmosferycznego. Najwyższe ciśnienie atmosferyczne występuje w lutym, maju i
październiku. Niższe ciśnienie występuje natomiast w kwietniu, czerwcu i grudniu.
Najmniejszą zmiennością średniego miesięcznego ciśnienia atmosferycznego cechuje się
sierpień, a największą styczeń. Na tej podstawie można stwierdzić że analizowana część
gminy znajduje się na drodze przemieszczania się niżowych centrów barycznych.
Zachmurzenie uwarunkowane jest rodzajem masy powietrza i modyfikowane przez
sezonowe zmiany intensywności promieniowania słonecznego oraz charakterze powierzchni
terenu na którym występuje. Zjawisko to w skali roku jest mało zróżnicowane. Średnie roczne
wartości zachmurzenia w 8 – stopniowej skali wynosi 5,4. Średnie zachmurzenie jest
najmniejsze od maja do września. Największym zachmurzeniem charakteryzuje się okres
zimowy od listopada do lutego. Maksimum zachmurzenia przypada na listopad i grudzień.
Największą zmiennością zachmurzenia charakteryzują się miesiące letnie (lipiec i sierpień).
Największą liczbę dni pogodnych (4-5) notuje się na tym terenie w maju, sierpniu i
marcu.
Konsekwencją zachmurzenia jest zmienne usłonecznienie w ciągu roku z którego wynika, że
przeciętne rzeczywiste usłonecznienie trwa odpowiednio 1548 – 1579 godzin, a więc
dziennie średnio 4,2 – 4,3 godziny i są to jedne z największych wartości w Polsce.
Od maja do sierpnia średnie usłonecznienie w ciągu doby trwa ponad 7 godzin, natomiast w
okresie od listopada do stycznia nie przekracza średnio 1,2 godziny, najmniejsze wartości
występują w grudniu (40 min.). Najbardziej słonecznym miesiącem jest sierpień. Pewną
osobliwością jest stopniowe zmniejszanie się sumy miesięcznej promieniowania całkowitego
w styczniu, nie spotykane na innych obszarach.
Głównym elementem klimatu jest temperatura, która dla badanego obszaru wynosi
średnio ok. 6,2 0C . Styczeń jest tu miesiącem najchłodniejszym , a lipiec - najcieplejszym w
roku. Różnica między największą a najmniejszą średnią miesięczną wartością temperatury
powietrza wynosi 21,2 – 21,8 0C. Lipiec jest jedynym miesiącem w roku, w którym nie
notowano ujemnej temperatury powietrza.
Największe różnice między wartościami średnich miesięcznych temperatury powietrza,
rzędu 10 0C , występuje od marca do maja (wzrost) i od września do listopada (spadek).
Zauważa się, że największy wpływ na średnią temperaturę danego roku mają wartości
średnich miesięcznych z lutego, stycznia, marca i sierpnia.
Analizując 65 – letni ciąg pomiarów temperatury powietrza w Suwałkach zauważa się
największą tendencję spadkową dla okresu letniego, nieco mniej dla jesieni. Natomiast zimy
stają się coraz cieplejsze podobnie jak miesiące wiosenne.
Termika powietrza jako jeden z najważniejszych elementów meteorologicznych jest
często podstawa do klasyfikacji typów pogody. Przeważa tu pogoda ciepła o średniej
temperaturze od 5 do 15 0C około 125 dni, która utrzymuje się tu ponad 4 miesiące w roku.
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Pogoda bardzo ciepła trwa średnio ponad 70 dni, dni ze średnią dobową temperaturą
powietrza poniżej zera (typ pogody zimny, mroźny i bardzo mroźny) jest ponad 94. Jest to
jednocześnie najdłuższy czas trwania tego typu pogody w nizinnej części kraju
porównywalny z terenami górskimi. Występuje tu również największa w Polsce (poza
górami) liczba dni pogody przymrozkowej bardzo zimnej – około 5 dni.
Z analizy struktury wiatrów wynika, że średnia prędkość wiatru dla ostatnich 35 lat
wynosi 4,4 m/s (umiarkowany) w ponad 47 % a cisze około 8%.
Największą średnią prędkość wykazują zachodnie kierunki wiatrów. Obszar
Suwalszczyzny jest zaliczany do terenów obok gór, do terenów o największej częstości
występowania wiatru z porywami (32 m/s) w sezonie zimowym. Jest to ważna
charakterystyka często stosowana przy projektowaniu budowli, sieci energetycznych itp.,
prędkości wiatru zmieniają się wraz ze wzrostem zmiany wysokości.
Obok prędkości charakterystyczną cechą wiatru jest jego kierunek, który na badanym
terenie w 54 % wykazuje zachodni i południowo – zachodni kierunek, najrzadziej występują
wiatry z kierunku północnego.
Naturalne warunki klimatyczne mogą być wykorzystywane do produkcji czystej i
odnawialnej energii w elektrowniach wiatrowych. Na północ od Suwałk na wysokości 10 m
nad powierzchnią terenu zasoby te wynoszą ponad 750 kWh / rok z 1 m2 skrzydeł siłowni, a
na wysokości 30 m nad gruntem ponad 1500 kWh/ rok. Obszar ten jest wybitnie korzystny
do budowy siłowni wiatrowych , podobnie jak obszar polskiego pobrzeża.
Opady, kolejny ważny składnik pogodowy wykazuje charakterystyczną zmienność na
przestrzeni wieloleci lat suchych, wilgotnych i bardzo wilgotnych.
W roku występuje średnio 208 dni z opadami. Najwięcej dni z opadami notuje się w
chłodnej porze roku od listopada do lutego. Najczęściej w miesiącu jest od 16 do 20 dni z
opadami. Badany teren otrzymuje średnio ponad 600 mm opadów.
Największa średnia suma miesięczna opadów jest typowa dla lipca.
Spośród zjawisk meteorologicznych istotny wpływ na działalność człowieka mają
mgły, które ograniczają widzialność poziomą poniżej 1km.
W tworzeniu mgieł ważną rolę odgrywają obszary podmokłe, jeziora, rzeki oraz zwarte
kompleksy leśne jak i mikrorzeźba terenu (obniżenia dolin i zagłębienia bezodpływowe).
Najczęściej mgły występują w chłodnej porze roku od września do marca, najczęściej są
notowane w grudniu.
Innym zjawiskiem meteorologicznym jest burza. Burze występują głównie latem, w
wilgotnej masie powietrza. Ostatnio coraz częściej burze obserwowane są także w
przejściowych porach roku. Na badanym terenie notuje się przeciętnie, ponad 20 dni
burzowych. Zjawiskiem meteorologicznym obserwowanym niemal cały rok jest szron,
występujący podczas pogodnej nocy oraz w godzinach porannych wywołany nadmiernym
wypromieniowaniem ciepła z podłoża lub spływu wychłodzonego powietrza do
zagłębionego terenu. Sadź jest podobnym zjawiskiem w formie jak szron zalegający na
wszystkich powierzchniach, a powstaje w wyniku zamarzania kropelek mgły. Największa
częstość i średnia miesięczna liczba dni z tym zjawiskiem przypada na styczeń.
Klimat w dużej mierze kształtowany jest warunkami lokalnymi, głównie jeziora i
lasów.
Czynniki te wpływają na łagodzenie cech surowego klimatu zimą oraz tworzą specyficzny
mikroklimat lasów iglastych .
Klimat lokalny zróżnicowany rzeźbą terenu, rodzajem gruntu, zaleganiem wód
gruntowych i istniejącym zagospodarowaniem, co wpływa szczególnie na termikę i
wilgotność powietrza. Obszary dolin charakteryzują się niekorzystnymi warunkami
klimatycznymi niż obszary wysoczyzn o dobrych warunkach klimatycznych.
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1.2.3. Uwarunkowania wynikające z istniejących przeobrażeń i procesów degradacji
środowiska.
Przeobrażenia i degradacja środowiska gminy są związane z:
degradacją jakości wód powierzchniowych na skutek zanieczyszczenia poprzez:
 rozproszone zrzuty ścieków w jednostkach wiejskich,
 spływami powierzchniowymi z powierzchni rolniczych,
 spływami z dróg.
Powstrzymanie dalszej degradacji wód związane jest z:
budową oczyszczalni ścieków w Sejnach,
dbałością o gospodarkę wodno - ściekową całej gminy,
skanalizowaniem dróg ,szczególnie tras często uczęszczanych o znaczeniu
międzynarodowym do przejść granicznych,
erozją gleb.
Powoduje to konieczność zmian gospodarowania w obrębie niewielkich terenów
erozyjnych.
Bardzo ciekawy przebieg rzeki Marychy daje duże możliwości rozwoju turystyki
kajakowej o randze międzynarodowej, ograniczeniem jest niski stan czystości wód rzeki.
Występujące jeziora dają duże możliwości rozwoju turystyki (jezioro Gaładuś - turystyka
międzynarodowa) oraz rybactwa śródlądowego.
Wody podziemne czwartorzędowe zasobne słabo izolowane w części środkowej i
południowo - wschodniej stanowią ograniczenia swobodnego rozwoju gminy.
Pozostała część gminy posiada trudne warunki hydrogeologiczne, które stanowią
również utrudnienie dla ujęć zwykłych wód.
Występowanie wód mineralnych (chlorkowych) dają szansę rozwoju lecznictwa
uzdrowiskowego oraz przemysłu wykorzystującego wody mineralne (farmaceutycznego,
kosmetycznego i in.)

27

28

Rozdział 5.
1.2. UWARUNKOWANIA KULTUROWE
UWARUNKOWANIA
WYNIKAJĄCE ZE STANU KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ
Załącznik nr 2 UWARUNKOWANIA wynikające ze stanu dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
– rozmieszczenie zabytków
Załącznik nr 3 UWARUNKOWANIA wynikające ze stanu dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
– rozmieszczenie stanowisk archeologicznych
Uwarunkowania wynikające z ochrony krajobrazu kulturowego
Zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym jednym z zadań „Studium i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy” jest uwzględnienie i określenie
obszarów objętych ochroną środowiska kulturowego stanowiącego o tożsamości gminy. W
związku z tym, zgodnie z ustawą o ochronie dóbr kultury, prezentowane materiały
przedstawiają obiekty oraz zabytkowe krajobrazy kulturowe, które zamierza się objąć ochroną
w ramach zintegrowanej polityki przestrzennej całego obszaru gminy Sejny.
Dla potrzeb określenia uwarunkowań kulturowych gminy Sejny została użyta metoda
wyznaczania jednostek architektoniczno - krajobrazowych, którą opracował profesor Janusz
Bogdanowski.
Jednostki wyodrębnione metodą prof. Bogdanowskiego z pewnymi modyfikacjami
wynikającymi z lokalnych cech Sejneńszczyzny. Przy ich wydzielaniu przyjęto kryteria
uwzględniające ukształtowanie i pokrycie terenu oraz ciągłość historyczną przejawiającą się
w kulturze materialnej i niematerialnej.
Cały teren gminy wchodzi w skład regionu: Pojezierza Litewskiego ( wg podziału
geograficznego dokonanego przez prof. Jerzego Kondrackiego nr 832.2-3, podregion Pojezierze Sejneńskie , nr 832 . 24 ). Pod względem ukształtowania jest to obszar
pagórkowaty z jeziorami , siecią strumieni i małych rzek. Ogółem wydzielono 55 jednostek
(JARK) z czego 43 określono jako jednostki historyczne o formach cywilizacyjnych i 12 o
formach innych ( głównie naturalnych - lasy ). Większość JARK charakteryzuje się
rozproszoną zabudową i niewielkim zadrzewieniem . W przypadku 10 JARK nie występują
żadne zabudowania ( poza pojedynczymi leśniczówkami ). Są to wyłącznie obszary leśne
( puszcza Augustowska , lasy na północ od Sejn ) . Jedynie w 7 jednostkach stwierdzono
zabudowę skupioną ( Berżniki, Gawieniańce, Ogrodniki oraz zespoły dworsko - parkowe ).
Waloryzacja
Dwanaście jednostek architektoniczno - krajobrazowych zaliczono do krajobrazu
zabytkowego. Najlepiej zachowanymi w tym modelu są: zespół kościelny w Berżnikach oraz
cmentarz wojenny z I wojny światowej w tej samej wsi.
Wśród pozostałych jednostek zabytkowych na wyróżnienie zasługuje wieś Gawieniańce z
zagrodami z połowy XIX wieku, a w dalszej kolejności zespoły dworsko - parkowe w
Krasnogrudzie, Klejwach, Łumbiach oraz park w Hołnach Mejera.
Zdecydowanie najwięcej JARK posiada krajobraz mieszany, w którym obok siebie występują
obiekty o charakterze zabytkowo - kulturowym oraz współczesnym.
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Bardzo ciekawą jednostką jest obszar wokół jeziora Gaładuś, gdzie obok tradycyjnej
zabudowy ( jeszcze zachowanej ) dominują wzniesienia i wody. Szczególnie piękny obszar
krajobrazu kulturowego nienaruszonego piętnem cywilizacji jest widoczny po stronie
litewskiej, na wschodnim brzegu jeziora Gaładuś. Modele krajobrazu współczesnego
przeważają w południowo - wschodniej części gminy oraz na północ od Sejn. Ich
charakterystyczną cechą jest obecność w znacznej liczbie nowego budownictwa mieszkalnego
i gospodarczego, które nie nawiązuje w swoich formach do tradycyjnego.
Wytyczne
Na terenie gminy wydzielono 25 jednostek architektoniczno - krajobrazowych, JARK
które powinny podlegać ochronie konserwatorskiej wg zasad przyjętych w wytycznych do
opracowania problematyki ochrony wartości kulturowych w planach zagospodarowania
przestrzennego (zał. do pisma Ministerstwa Kultury i Sztuki, Ministerstwa Administracji i
Ministerstwa Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z 27. 08. 1981r). Zgodnie z nimi
przewiduje się na terenie gminy następujące rodzaje ochrony:
strefa „B” - ochrona częściowa , obejmująca obszary podlegające rygorom w zakresie
utrzymania zasadniczych elementów rozplanowania istniejącej substancji o
wartościach kulturowych oraz charakteru i skali nowej zabudowy.
strefa „K” - ochrona krajobrazu obejmująca obszar integralnie związany z zespołem
zabytkowym, strefa „AR” - ochrona archeologiczna.
Do ochrony częściowej ( strefa B ) zakwalifikowano 21 JARK , zaś 4 do ochrony
krajobrazowej - otuliny „K”. Z punktu widzenia konserwatorskiego szczególną uwagę należy
zwrócić na ochronę okolic jeziora Gaładuś i jeziora Hołny , wieś Gawieniańce, zespoły
dworskie w Klejwach, Krasnogrudzie, Łumbiach, zespół kościoła w Berżnikach oraz niektóre
cmentarze ( Berżniki, Marynowo ).
W jednostkach zakwalifikowanych do strefy ,B” konieczne jest otoczenie pełną opieką
obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub przewidywanych do uznania za zabytkowe.
Ponadto niezbędne jest:

narzucenie pewnych rygorów w zakresie utrzymania historycznie rozplanowanych
struktur przestrzennych,

utrzymania istniejącej sieci drożnej,

zachowanie form budownictwa mieszkalnego i gospodarczego,

zalecanie, aby nowe domy i budynki gospodarcze oraz całe budownictwo letniskowo rekreacyjne nawiązywało do form tradycyjnych związanych z Sejneńszczyzną. W tym
celu wskazane jest opracowanie kilku wzorcowych projektów, które byłyby
popularyzowane na terenie gminy. Proponowane do realizacji obiekty powinny
posiadać wysokie dachy dwuspadowe ( kąt nachylenia połaci od 40 do 60 stopni ) oraz
jedną kondygnację. Lokalizacja nowych obiektów nie powinna naruszać naturalnej
konfiguracji terenu; korzystne dla środowiska naturalnego i krajobrazu jest stosowanie
materiałów naturalnych takich jak drewno, cegła i kamień, przy pokrywaniu dachów
należałoby stosować materiały ceramiczne ( dachówki ) lub drewno ( wióry , gont ).
W przypadku JARK objętych ochroną „K” postuluje się różnorodne formy działania, które
umożliwiłyby zapewnienie harmonijnego sąsiedztwa dla jednostek pozostających w strefie
,B”.
Najważniejszym kierunkiem działania w tym zakresie jest:
narzucenie nowemu budownictwu pewnych rygorów, o czym wcześniej wspomniano;
szczególnie istotne jest, aby wznoszone budynki nie zasłaniały widoków na obiekty
zabytkowe w strefie „B” ( np. niedopuszczalna jest lokalizacja takich obiektów na
osiach widokowych kościoła w Berżnikach lub zespołu klasztornego w Sejnach;
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podobnie należy postępować w strefie jeziora Hołny, gdzie znajdują się dwa zespoły
dworskie.
Równolegle z przewidywanymi rodzajami ochrony proponuje się różne sposoby działania,
które umożliwią utrzymanie i poprawę krajobrazu kulturowego. W tym celu zakłada się:
ochronę prawną - ochronę,
konserwację ( dla 10 JARK),
rewaloryzację (dla 11 JARK).
W ramach rewaloryzacji przewiduje się:
1.
działania integracyjne ( INTK ) dla jednej jednostki architektoniczno —
krajobrazowej ( wieś Berżniki),
2.
rekonstrukcję ( na terenie 6 JARK ),
3.
kontynuację ( w 4 JARK ) rozumianą jako zachowanie dotychczasowego stanu
jednostki zwłaszcza w zakresie form budownictwa nawiązujących do tradycyjnych .
Ochroną prawną proponuje się objąć przede wszystkim duże obszarowo jednostki
architektoniczno - krajobrazowe. W przypadku okolic jeziora Gaładuś konieczne jest
opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego zapisy
jednoznacznie określają m.in. wielkość działek oraz formy obiektów rekreacyjnych.
Rozwijająca się tutaj zabudowa letniskowa musi być usytuowana w pewnym oddaleniu od
akwenu, poza miejscami eksponowanymi ( np. na szczytach wzgórz ) i nawiązywać do form
tradycyjnego budownictwa Sejneńszczyzny.
Działania konserwacyjne przewidywane są w przypadku obiektów zabytkowych
wpisanych do rejestru zabytków oraz przewidzianych do wpisu. Prace powinny być
prowadzone w sposób systematyczny, pod nadzorem konserwatorskim. Aby uniknąć na
większą skalę konfliktów na linii Wojewódzki Konserwator Zabytków - użytkownik, obie
strony muszą dążyć do maksymalnego kompromisu. W związku z tym należy dopuścić
możliwość zmiany funkcji danego obiektu pod warunkiem zachowania jego formy. Celowe
byłoby wykorzystywanie chałup do celów rekreacyjnych lub agroturystycznych. Na
marginesie należy wspomnieć, że właścicielowi obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru
zabytków przysługuje dofinansowanie do poniesionych nakładów na konserwacje obiektu w
oparciu o uchwałę Urzędu Rady Ministrów nr 170/78.
Właściciel, aby otrzymać dofinansowanie w wysokości do 23% poniesionych
nakładów musi zwrócić się do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach.
Wśród innych form ochrony należy podkreślić znaczenie prac rekonstrukcyjnych. W
gminie Sejny ich zakres jest bardzo ograniczony i odnosi się do kilku zespołów dworsko parkowych. Jest to działanie ostateczne. W większości przypadków trudne do zrealizowania z
powodu braku materiałów źródłowych oraz ograniczonych możliwości finansowych
właścicieli lub użytkowników.
Plan stref ochrony konserwatorskiej
W świetle ustawy o ochronie dóbr kultury obszary krajobrazu kulturowego są
chronione poprzez włączenie ich do jednej z trzech podstawowych stref ochrony w formie:
rezerwatów kulturowych,
parków kulturowych,
stref ochrony konserwatorskiej.
W gminie Sejny wyznaczono wyłącznie strefy ochrony konserwatorskiej. Ogółem
wyodrębniono 25 jednostek objętych tą strefą. W ich obrębie znajdują się obiekty i
zespoły zabytkowe, dla których niezbędna jest indywidualna ochrona konserwatorska.
Zakres ochrony ogólnej przedstawiono w części opracowania poświęconej wytycznym
konserwatorskim.
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Tab. Zespoły jednostek architektoniczno – krajobrazowych Z-JARK
ZJA
RK

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.

NAZWA

JEDNOSTKI
JU JP JH

2

3

4

Borysówka las
Krasnowo-Wesołówka
Okolice jez. Gaładuś
Burbiszki-Radziucie
Jenorajście - zespół
dworsko-ogrodowy
Bubele
Jerogaj las
Syberia las
Kielczany
Klejwy las
Krasnogruda wieś
Okolice jez. Hołny
Krasnogruda – zespół
dworsko-ogrodowy
Hołny Mejera – zespół
dworsko-ogrodowy
Hołny Mejera wieś
Rachelany Wieś
Ogrodniki
Klejwy wieś
Klejwy – zespół
dworsko-ogrodowy
Klejwy las nad
Marychą
Łumbie wieś
Łumbie – zespół
dworsko-ogrodowy
Gawieniańce las
Gawieniańce wieś
Podgawieniańce wieś
Bagno Żegarskie Borek
Sztabinki wieś

C
C
C
C
C

IB
III R
III R
III R
III S

an
ac
ac
ac
ac

C
C
C
C
C
C
C
C

III R
IB
IB
III R
IB
III R
II R
III S

ac
an
an
ac
an
ac
an
ac

C III R ac

Dworczysko
Chojniaki las
Hołny Wolmera wieś
Hołny Wolmera las
Podlaski las
GryszkańceMarcinkowceRadziuszki-Posejny
Cmentarz żydowski
Marynowo
Poćkuny
Półkoty
Podlaski-MarkiszkiBerżniki Folwark
Podlaski płd. las

5

STOPIEŃ WALORYZACJI
Jednostki
jedn.
zabytkowe
jed.
wsp.
miesz.
I
II III IV V VI
6

7

8

9

10

WYTYCZNE
ochrony
Zakres
ochrony

11

12

13

STREFY
RK PK SOK

14

15

16

X
X
X
X

B

OCHR

X

B
B

REKN
KONT
KONS

X
X

X

K
B

KONT
REKN

X

B

KONS

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

C
C
C
C
C

III R
III R
III S
III R
III S

ac
ac
ac
ac
ac

X
X
X
X

K
B
B

X

KONT
OCHR
REKN

X
X
X

C II B

an

X

C III R ac
C III S ac

X

B
C

X

KONS
REKN

X
X

C
C
C
C

IB
III S
III R
IB

an
ac
ac
an

X
X

KONS

K

KONT

B

KONS

X

X

C III R acn
n
C III R ac
C IB
an
C III R ac
C IB
an
C IB
an
C III R ac

C III B ac

B
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
C III R ac
C III R ac
C III R ac

X

C II R

X

ac

X
X
K

KONT

X
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39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Olszanka
Krejwińce
Sumowo
Marynowo las
Pomorzanka
Posejanka
Grudziewszczyzna
Bosse-Berżaowce
Olkiewszczyzna –
zespół dworskoogrodowy
Cmentarz parafialny
Rzym. Berżniki
Berżniki wieś
Berżniki zespół
kościoła parafialnego
Góra Królowej Bony
Cmentarz wojenny
Berżniki
Cmentarz żydowski
Berżniki Folwark
Dubowo - Wigrańce
Puszcza Augustowska

C
C
C
C
C
C
C
C
C

III R
III R
III R
III R
III R
III S
III R
III R
III B

ac
ac
ac
ac
ac
ac
ac
ac
ac

X
X
X

X

C III R ac
C III S
C III S

B

OCHR

X

B
B

KONS
REKN

X
X

B

KONS

X

B
B

INTE
KONS

X
X

B
B

KONS
REKN

X
X

B

KONS

X

B

OCHR

X

X
X
X
X

X

ac
ac

X

X

C III B ac
C III B ac

X

X

C III B ac
C III R ac
C IB
an

X
X
X

OBJAŚNIENIA DO TABLICY NR.
JU Jednostki ukształtowania
C pagórkowaty
JP jednostki pokrycia
Lasy, zadrzewienia:
I - zwarta
II - skupiona
III - luźna
IV - rozproszona
Kulturowe, zabudowa:
S - skupiona
R - rozproszona
B - brak
JH Jednostki historyczne
FORMY
a – formy czytelne
b – tradycyjne niematerialne

KOMPONOWANE
ak
bk

CYWILIZACYJNE
ac
bc

DOMINUJĄCE
INNEGO RODZAJU
an
nn – inaczej chronione

Waloryzacja
GRUPA

Zabytkowa

MODEL

I
II
III

Współczesna
Mieszana

IV
V
VI

TYP UKŁADU LUB
KOMPOZYCJI
historyczny
jednorodny
nawarstwiony
historyczny
jednorodny
nawarstwiony
historyczny nawarstwiony

lub

STAN ZACHOWANIA
UKŁADU LUB
zabudowy
KOMPOZYCJI
tradycyjnej
w pełni czytelny
dobry i dość dobry

lub

czytelny

różny

czytelny

zaniedbany
lub
zdegradowany
dobry
dobry lub dość
dobry
dobry lub dość
dobry

współczesny jednorodny
dominujący współczesny względnie
harmonizujący z dawnym
dominujący współczesny sprzeczny
z dawnym

dobry
czytelny na tle
historycznym
dawny,
słabo
czytelny
lub
nieczytelny
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Wytyczne
Rodzaje ochrony:
B - częściowa ochrona konserwatorska , dopuszczalne ingerencje w obrębie takiej jednostki
K - ochrona krajobrazu, zapis umożliwiający tworzenie ochrony najczęściej w bezpośrednim
sąsiedztwie częściowej ochrony konserwatorskiej „B”
Zakres ochrony
OCHR - ochrony prawne
KONS - konserwacja
REKN - rekonstrukcja
KONT – kontynuacja
Strefy ochrony konserwatorskiej
RK - rezerwat kulturowy (nie dotyczy niniejszego opracowania)
PK - park kulturowy (nie dotyczy niniejszego opracowania)
SOK - strefa ochrony konserwatorskiej

Podstawy prawne ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
Przedmiot, zakres i formy ochrony zabytków oraz opieki nad nimi, zasady tworzenia
krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz finansowania prac
konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach, a także organizację
organów ochrony zabytków określa ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 z późn.zm)
Ochrona zabytków polega, w szczególności, na podejmowaniu przez organy administracji
publicznej działań mających na celu:
1) zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających
trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie;
2) zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków;
3) udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków;
4) przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za granicę;
5) kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków;
6) uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
przy kształtowaniu środowiska.
Opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego właściciela lub posiadacza polega, w
szczególności, na zapewnieniu warunków:
1) naukowego badania i dokumentowania zabytku;
2) prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku;
3) zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie;
4) korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości;
5) popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i
kultury.
Ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan zachowania:
1) zabytki nieruchome będące, w szczególności:
a) krajobrazami kulturowymi,
b) układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi,
c) dziełami architektury i budownictwa,
d) dziełami budownictwa obronnego,
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e) obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi
zakładami przemysłowymi,
f) cmentarzami,
g) parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni,
h) miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność
wybitnych osobistości lub instytucji;
2) zabytki ruchome;
3) zabytki archeologiczne będące, w szczególności:
a) pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa,
b) cmentarzyskami,
c) kurhanami,
d) reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej.
Ochronie mogą podlegać nazwy geograficzne, historyczne lub tradycyjne nazwy obiektu
budowlanego, placu, ulicy lub jednostki osadniczej.
Formami ochrony zabytków są:
1) wpis do rejestru zabytków;
2) uznanie za pomnik historii;
3) utworzenie parku kulturowego;
4) ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy,
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji
linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska
użytku publicznego.
Ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami uwzględnia się między innymi przy sporządzaniu
studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się, w szczególności
ochronę:
1) zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia;
2) innych zabytków nieruchomych, znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków;
3) parków kulturowych.
W studium i planie, ustala się, w zależności od potrzeb, strefy ochrony konserwatorskiej
obejmujące obszary, na których obowiązują określone ustaleniami planu ograniczenia,
zakazy i nakazy, mające na celu ochronę znajdujących się na tym obszarze zabytków.
W przypadku gdy gmina posiada gminny program opieki nad zabytkami, ustalenia tego
programu uwzględnia się w studium i planie.
Projekty i zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego podlegają uzgodnieniu z wojewódzkim
konserwatorem zabytków w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.
Ewidencja zabytków jest podstawą do sporządzania programów opieki nad zabytkami przez
województwa, powiaty i gminy.
Wójt gminy prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków
nieruchomych z terenu gminy.
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Zagospodarowanie na cele użytkowe zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru wymaga
posiadania przez jego właściciela lub posiadacza:
1) dokumentacji konserwatorskiej określającej stan zachowania zabytku nieruchomego i
możliwości jego adaptacji, z uwzględnieniem historycznej funkcji i wartości tego zabytku;
2) uzgodnionego z wojewódzkim konserwatorem zabytków programu prac konserwatorskich
przy zabytku nieruchomym, określającego zakres i sposób ich prowadzenia oraz
wskazującego niezbędne do zastosowania materiały i technologie;
3) uzgodnionego z wojewódzkim konserwatorem zabytków programu zagospodarowania
zabytku nieruchomego wraz z otoczeniem oraz dalszego korzystania z tego zabytku, z
uwzględnieniem wyeksponowania jego wartości.
W celu spełnienia powyższych wymagań, wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany
nieodpłatnie udostępnić do wglądu właścicielowi lub posiadaczowi zabytku nieruchomego
posiadaną przez siebie dokumentację tego zabytku oraz umożliwić dokonywanie niezbędnych
odpisów z tej dokumentacji.
Pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga:
1) prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru;
2) wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku;
3) prowadzenie badań konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru;
4) prowadzenie badań architektonicznych zabytku wpisanego do rejestru;
5) prowadzenie badań archeologicznych;
6) przemieszczanie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru;
7) trwałe przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru, z naruszeniem ustalonego
tradycją wystroju wnętrza, w którym zabytek ten się znajduje;
8) dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru;
9) zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego
zabytku;
10) umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam
oraz napisów, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1;
11) podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub
zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru;
12) poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków
archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i
technicznych oraz sprzętu do nurkowania.
Uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podjęcie robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowiązku uzyskania
pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach określonych przepisami Prawa
budowlanego.
Wojewódzki konserwator zabytków lub działający z jego upoważnienia pracownicy
wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków prowadzą kontrolę przestrzegania i stosowania
przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
Gminna ewidencja zabytków
Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece na
zabytkami, zgodnie z art.22 pkt 4, na wójcie gminy spoczął obowiązek prowadzenia gminnej
ewidencji zabytków, będącej podstawa do opracowania gminnego programu opieki nad
zabytkami.
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Zabytek nieruchomy to nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości, będące dziełem
człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź
zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość
historyczną, artystyczną lub naukową.
Gminna ewidencja zabytków gminy Sejny została założona Zarządzeniem nr 7/06 Wójta
Gminy Sejny z dnia 27 grudnia 2006r.
„Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Sejny na lata 2007 – 2010” został
przyjęty Uchwałą Nr XIII/68/08 Rady Gminy Sejny z dnia 30 stycznia 2008r.
Opracowany program opieki nad zabytkami szczególnie zwraca uwagę na identyfikację
wartości problemów ochrony obejmujących: historyczne układy urbanistyczne, zespoły
obiektów zabytkowych i indywidualne zabytki oraz wiejski krajobraz kulturowy, zabytki
archeologiczne, Zwraca uwagę na powiazania spuścizny kulturowej i historycznej przestrzeni
z wartościami środowiska przyrodniczego w skali krajobrazów wiejskich i otwartych,
uwzględniając specyfikę i zróżnicowanie terytorialne, tak charakterystyczne dla gminy.
Opieka i ochrona nad zabytkami powinna polegać na orzekaniu ich zabytkowego charakteru,
zapobieganiu zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek ich wartości, na udaremnianiu
ich niszczenia, zniekształcenia, niewłaściwego użytkowania , na umożliwieniu ich naukowego
badania i dokumentacji droga stanowienia przez właściwe organy.
Założenia programowe opieki nad zabytkami obejmują następujące zagadnienia:
1) Ochrona istniejącego zasobu kulturowego w rejestrze, jako istotnego wyróżnika
regionalnego;
2) Wykorzystywanie dóbr kultury w odkrywaniu i kształtowaniu tożsamości społeczności
lokalnych, stanowiąc zarazem ich siłę motoryczną rozwoju;
3) Adaptacja i dostosowanie sposobu użytkowania dóbr kultury i imprez kulturalnych do
nowych wymagań obowiązujących w UE, co powinno być traktowane jako warunek
ich przetrwania;
4) Pielęgnowanie tradycji miejsca „małej ojczyzny” i zachowanych śladów tożsamości
lokalnej, jako ważnego imperatywu wpływającego na rozwój regionalny przez takie
cechy jak przedsiębiorczość i kreatywność;
5) Racjonalne kształtowanie i porządkowanie otaczającej przestrzeni publicznej;
6) Kształtowanie świadomości obywatelskiej miejscowego społeczeństwa w zakresie:
 rozwijania współpracy środowisk twórczych i naukowych;
 przywrócenia tradycyjnego etosu odnoszącego się do pracowitości, uczciwości
i działań społecznych;
 edukacji regionalnej, gdzie tradycja i dziedzictwo kulturowe są źródłem
rozwoju miejscowego, a także sposobem lokalnej aktywizacji społecznej;
 promocji zróżnicowania i odrębności lokalnych jako wartości europejskich;
 preferowanie właściwych umiejętności skomercjalizowania tradycji i
dziedzictwa do potrzeb rozwoju lokalnego i regionalnego, a zwłaszcza
tworzenia tradycji produktu turystycznego oraz budowy jego marki;
 wprowadzenie obserwacji środowiska kulturowego w celu ułatwienia
prognozowania zakresu zagrożeń, a w szczególności miejsc o szczególnym
znaczeniu dla polskiego dziedzictwa kulturowego;
 preferowanie działań związanych z identyfikacją z gminą w kontekście
kształtowania poczucia świadomości tożsamości regionalnej i wspólnoty
interesów, żeby „dziedzictwo przeszłości” było dla „przyszłości”, jako
wspólne dzieło przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej;
 traktowanie dziedzictwa historyczno – kulturowego jako wspólne dobro
europejskie.
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Gminną ewidencję zabytków dla gminy Sejny założono Zarządzeniem nr 7/06 Wójta Gminy
Sejny z dnia 27 grudnia 2006r.
W gminnej ewidencji zabytków figurują 22 obiekty wpisane do rejestru zabytków:
 2 obiekty sakralne - wpisane do rejestru w Berżnikach
 4 zespoły dworsko - parkowe wpisane do rejestru zabytków ( Hołny Mejera,
Klejwy, Krasnogruda, Łumbie )
 2 parki dworskie wpisane do rejestry zabytków ( Krasnogruda, Łumbie)
 4 cmentarze wpisane do rejestru zabytków ( Berżniki, Krasnowo, Marynowo)
 gorzelnia w Hołnach Wolmera
 9 innych obiektów wpisanych do rejestru zabytków ( domy, zagrody)
Pozostałe 21 zabytków nieruchomych ujętych w gminnej ewidencji to:
 układ urbanistyczny dawnego miasta Berżniki
 zespół dworsko – folwarczno – ogrodowy w Jenorajściach
 budynek mieszkalny w zespole
dworsko – folwarczno – ogrodowym w
Jenorajściach
 8 cmentarzy (Babańce, Berżniki, Bierżynie (obecnie grunty wsi Łumbie, Bosse,
Burbiszki, Folwark Berżniki, Klejwy, Olszanka)
 łaźnia w Dworczysku
 świreń w Folwarku Berżniki
 kapliczka przydrożna w Łumbiach
 7 innych obiektów ujętych w gminnej ewidencji ( domy, chlewy, stodoły).
GMINA SEJNY

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW

ZABYTKI NIERUCHOME
WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW
Babańce 17 – chałupa
nr rej. zabyt. 168
Babańce 18 – zagroda:
chałupa, chlew, stodoła, piwnica
nr rej. zabyt. 169

POZOSTAŁE ZABYTKI NIERUCHOME
UJĘTE W EWIDENCJI ZABYTKÓW

Babańce – cmentarz wojenny z I wojny
światowej prawdopodobnie z 1914 r.
Berżniki – zespół kościoła parafialnego rzymskokatolickiego
p.w. Wniebowzięcia NMP:
 kościół drewniany poł. XIX w.
 kapliczka murowano – drewniana – 2 szt. poł. XIX
w.
 dzwonnica murowano – drewniana 2 szt. poł. XIX
w.
 ogrodzenie z bramą murowane poł. XIX w.
 plebania
nr rej. zabyt. 12
Berżniki – Kaplica Pamięci Narodowej – murowana z około
1846 r.
nr rej. zabyt. A - 77
Berżniki – cmentarz parafialny rzymskokatolicki,
6 pomników nagrobnych z przełomu XIX i XX w.
nr rej. zabyt. 678
Berżniki – cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej
1914 – 1918 r.
nr rej. zabyt. 324
Berżniki – układ urbanistyczny dawnego
miasta Berżniki
Nr ewid. 105
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Berżniki – cmentarz parafialny
rzymskokatolicki przykościelny
Bierżynie (obecnie grunty wsi Łumbie)
cmentarz wiejski
Bosse mogiła wojenna z okresu II wojny
światowej
Bubele - cmentarz rzymskokatolicki
– nie istnieje
Burbiszki – cmentarz rzymskokatolicki
Burbiszki 18 – stodoła
Nr ewid. 135
– nie istnieje, rozebrana
Dworczysko łaźnia
Nr ewid. 161
Folwark Berżniki – cmentarz żydowski
Folwark Berżniki 12 – świreń
Nr ewid. 115
Gawieniańce 12 – zagroda:
dom drewniany z ok. 1868 r., chlew, spichlerz
nr rej. zabyt. 25
Gawieniańce 15 – zagroda:
dom drewniany z poł. XIX w., spichlerz drewniany z ok.
1851 r.
nr rej. zabyt. 62
Gawieniańce 16 - dom drewniany poł. XIX w.
nr rej. zabyt. 61
Gawieniańce 15 chlew
Nr ewid. 188
Gawieniańce 16 stajnia
Nr ewid. 190
Gawieniańce 16 chlew
Nr ewid. 191
Gawieniańce 17 chałupa
Nr ewid. 192
Gawieniańce 17 stodoła
Nr ewid. 193
Gawieniańce 17 chlew
Nr ewid. 194
Gryszkańce 9 – zagroda:
Dom, spichlerz, chlew
nr rej. zabyt. 185
nie istnieje
Gryszkańce 18 – dom
nr rej. zabyt. 316
Gryszkańce 19 – dom
nr rej. zabyt. 317
Hołny Mejera 3A – zespół dworski:
 park XIX w.
 dwór murowany z 1790 – 1805 r.
nr rej. zabyt. A - 46
Hołny Wolmera – gorzelnia
nr rej. zabyt. A-594
Jenorajście 2
zespół dworsko - folwarczno - ogrodowy:
Nr ewid. 271
Jenorajście
budynek mieszkalny w zespole dworsko –
folwarczno - ogrodowym
Nr ewid. 272
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Klejwy - zespół dworsko – ogrodowy:
 dwór murowano – drewniany z ok. 1910 r.
 stajnia, pocz. XX w.
 park z XIX w.
nr rej. zabyt. 339
Klejwy – cmentarz rzymskokatolicki
Krasnogruda - zespół dworsko – ogrodowy:
 dwór drewniany z ok. XVIII w.
nr rej. zabyt. 448
Krasnogruda – park dworski
nr rej. zabyt. 454
Krasnowo – mogiła zbiorowa żołnierzy radzieckich z okresu
II wojny światowej – 1944 r.
nr rej. zabyt. A - 974
Krasnowo 8 – chałupa
Nr ewid. 320 (321)
Łumbie 1 – zagroda:
 dom drewniany z pocz. XX w. (1919-1912)
 chlew drewniany z ok. 1910 r.
 stodoła drewniana z ok. 1922 r.
 spichlerz drewniany z 1922 r.
nr rej. zabyt. 186
Łumbie 26 – zespół dworsko – ogrodowy:
 dwór murowany
 park dworski
nr rej. zabyt. 323
Łumbie – park dworski
nr rej. zabyt. 604
Łumbie – kapliczka przydrożna, murowana
Nr ewid. 453
Marynowo – cmentarz żydowski
nr rej. zabyt. A - 975
Olszanka – cmentarz staroobrzędowców
Posejny 5 – zagroda:
 dom drewniany z końca XIX w.
 chlew drewniany z końca XIX w.
nr rej. zabyt. 184

Wykaz stanowisk archeologicznych
Zabytek archeologiczny to zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, podziemną lub
podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień
kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów albo zabytek ruchomy,
będący tym wytworem.
Udokumentowane stanowiska archeologiczne rozproszone są na terenie całej gminy.
Rozmieszczenie udokumentowanych stanowisk archeologicznych na terenie gminy obrazuje
załącznik graficzny sporządzony na podstawie materiałów będących w posiadaniu
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach – stan z
maja 2015r. Ilość udokumentowanych stanowisk ma charakter zmienny – może się zwiększać
na skutek prowadzonych prac dokumentacyjnych. Możliwe są również przypadkowe
znaleziska odkryte na skutek prowadzonych prac budowlanych.
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Zestawienie ilości stanowisk archeologicznych
na terenie gminy Sejny
Obręb

Ilość udokumentowanych stanowisk
archeologicznych
Stan na 2015r.

Babańce
Berżniki
Berżałowce
Bosse
Bubele
Burbiszki
Degucie
Dubowo
Dusznica
Dworczysko
Folwark Berżniki
Gawieniańce
Grudziewszczyzna
Gryszkańce
Hołny Mejera
Hołny Wolmera
Jenorajście
Jodeliszki
Kielczany
Klejwy
Kolonia Sejny
Konstantynówka
Krasnogruda
Krasnowo
Krejwińce
Lasanki - Morgi
Łumbie
Markiszki
Nowosady
Ogrodniki
Otkieńszczyzna
Olszanka
Poćkuny
Podlaski
Posejanka
Posejny
Półkoty
Rachelany
Radziucie
Radziuszki
Rynkojeziory
Sumowo
Sztabinki
Świackie
Wigrańce
Zaleskie
Żegary

13
41
11
7
13
7
7
9
18
5
14
3
6
19
2
28
6
8
3
20
1
4
8
8
19
2
14
4
4
10
3
2
12
3
10
11
12
5
11
5
2

razem

8
5
10
4
23
440 stanowisk archeologicznych
w tym 0 wpisane do rejestru zabytków
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Wykaz stanowisk archeologicznych na terenie gminy Sejny

Lokalizacja
Obręb

Rodzaj stanowiska
archeologicznego

Lokalizacja wg
dokumentacji Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków
w Białymstoku
Nr arkusza
nr ewidencyjny

Babańce

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Berżniki

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25

ślad osadniczy ze średniowiecza
ślad osadniczy z wczesnej epoki brązu
ślad osadniczy z neolitu
ślad osadniczy z epoki kamienia / epoki brązu
ślad osadniczy ze średniowiecza - okresu
nowożytnego
ślad osadniczy ze średniowiecza - okresu
nowożytnego
osada ze średniowiecza - okresu nowożytnego
osada ze średniowiecza - okresu nowożytnego
ślad osadniczy z wczesnej epoki brązu, osada ze
średniowiecza - okresu nowożytnego
ślad osadniczy z epoki kamienia
ślad osadniczy z epoki kamienia
ślad osadniczy z neolitu, osada kultura sudawska
(późny okres rzymski – okres wędrówek ludów)
ślad osadniczy z epoki kamienia, osada ze
średniowiecza - okresu nowożytnego
osada ze średniowiecza - okresu nowożytnego
ślad osadniczy, pradzieje
ślad osadniczy ze średniowiecza, okres nowożytny
ślad osadniczy z epoki kamienia
osada ze średniowiecza - okresu nowożytnego
osada ze średniowiecza - okresu nowożytnego
ślad osadniczy z epoki kamienia, osada ze
średniowiecza - okresu nowożytnego
ślad osadniczy ze średniowiecza - okres nowożytny
osada ze średniowiecza - okresu nowożytnego
ślad osadniczy z epoki kamienia, wczesne
średniowiecze, osada ze średniowiecza - okresu
nowożytnego
osada ze średniowiecza - okresu nowożytnego
ślad osadniczy z epoki kamienia, osada ze
średniowiecza - okresu nowożytnego
ślad osadniczy z wczesnego średniowiecza, osada
ze średniowiecza - okresu nowożytnego
osada ze średniowiecza - okresu nowożytnego
ślad osadniczy ze średniowiecza - okresu
nowożytnego
ślad osadniczy z epoki kamienia, osada ze
średniowiecza - okresu nowożytnego
ślad osadniczy kultury kundajskiej z mezolitu
osada ze średniowiecza - okresu nowożytnego
ślad osadniczy ze średniowiecza - okresu
nowożytnego
ślad osadniczy ze średniowiecza - okresu
nowożytnego
ślad osadniczy z epoki brązu - wczesna epoka
żelaza
ślad osadniczy z epoki brązu - wczesna epoka
żelaza
ślad osadniczy z paleolitu, obozowisko z mezolitu,
ślad osadniczy z epoki brązu - wczesna epoka
żelaza, osada ze średniowiecza - okresu
nowożytnego
obozowisko z epoki brązu - wczesna epoka żelaza,
ślad osadniczy ze średniowiecza - okresu
nowożytnego
ślad osadniczy z wczesnego średniowiecza

Arkusz 16-87
Arkusz 16-87
Arkusz 16-87
Arkusz 16-88
Arkusz 16-88

nr 44
nr 45
nr 58
nr 41
nr 42

Arkusz 16-88 nr 43
Arkusz 16-88 nr 44
Arkusz 16-88 nr 45
Arkusz 16-88 nr 46
Arkusz 16-88 nr 53
Arkusz 16-88 nr 54
Arkusz 16-88 nr 55
Arkusz 16-88 nr 87
Arkusz 17-89
Arkusz 17-89
Arkusz 17-89
Arkusz 17-89
Arkusz 17-89
Arkusz 17-89
Arkusz 17-89

nr 1
nr 2
nr 3
nr 4
nr 7
nr 8
nr 9

Arkusz 17-89 nr 10
Arkusz 17-89 nr 11
Arkusz 17-89 nr 12

Arkusz 17-89 nr 19
Arkusz 17-89 nr 23
Arkusz 17-89 nr 24
Arkusz 17-89 nr 25
Arkusz 17-89 nr 26
Arkusz 17-89 nr 27
Arkusz 17-89 nr 28
Arkusz 17-89 nr 29
Arkusz 17-89 nr 30
Arkusz 17-89 nr 31
Arkusz 17-89 nr 32
Arkusz 17-89 nr 33
Arkusz 17-89 nr 35

Arkusz 17-89 nr 38

Arkusz 17-89 nr 39
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Berżałowce

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bosse

10
11
1
2
3
4
5
6
7

Bubele

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ślad osadniczy ze średniowiecza, okresu
nowożytnego
ślad osadniczy z mezolitu, epoka kamienia, osada
ze średniowiecza - okresu nowożytnego
ślad osadniczy z neolitu, osada ze średniowiecza okresu nowożytnego
ślad osadniczy ze średniowiecza - okresu
nowożytnego
ślad osadniczy z epoki kamienia
ślad osadniczy z paleolitu, osada ze średniowiecza
- okresu nowożytnego
ślad osadniczy z epoki kamienia
ślad osadniczy ze średniowiecza - okresu
nowożytnego
ślad osadniczy z epoki brązu - wczesna epoka
żelaza
ślad osadniczy z paleolitu
ślad osadniczy z epoki brązu - wczesna epoka
żelaza
ślad osadniczy z okresu nowożytnego
ślad osadniczy z epoki kamienia
ślad osadniczy z epoki kamienia
ślad osadniczy ze średniowiecza, okresu
nowożytnego
ślad osadniczy z epoki brązu - wczesna epoka
żelaza, osada ze średniowiecza - okresu
nowożytnego
ślad osadniczy z epoki kamienia, ze średniowiecza okresu nowożytnego
ślad osadniczy z epoki kamienia
ślad osadniczy z epoki kamienia
ślad osadniczy z epoki kamienia
ślad osadniczy z epoki kamienia
ślad osadniczy z epoki kamienia
osada ze średniowiecza - okresu nowożytnego
ślad osadniczy ze średniowiecza - okresu
nowożytnego
ślad osadniczy ze średniowiecza - okresu
nowożytnego
osada ze średniowiecza - okresu nowożytnego
osada ze średniowiecza - okresu nowożytnego
ślad osadniczy z neolitu
obozowisko z epoki kamienia
ślad osadniczy epoka kamienia, wczesne
średniowiecze, osada ze średniowiecza - okresu
nowożytnego
osada ze średniowiecza - okresu nowożytnego
ślad osadniczy ze średniowiecza - okresu
nowożytnego
ślad osadniczy z epoki kamienia
ślad osadniczy z epoki brązu – wczesna epoka
żelaza
osada nowożytna
ślad osadniczy nowożytny
ślad osadniczy z paleolitu
ślad osadniczy z okresu nowożytnego
osada nowożytna
obozowisko z epoki kamienia, ślad osadniczy ze
średniowiecza
ślad osadniczy z neolitu – wczesna epoka żelaza,
okres nowożytny
ślad osadniczy z wczesnego średniowiecza, osada
ze średniowiecza - okresu nowożytnego
ślad osadniczy z wczesnego średniowiecza, osada
nowożytna
ślad osadniczy z wczesnego średniowiecza - okresu
nowożytnego

Arkusz 17-89 nr 40
Arkusz 17-89 nr 41
Arkusz 17-89 nr 42
Arkusz 17-89 nr 43
Arkusz 17-89 nr 45
Arkusz 17-89 nr 46
Arkusz 17-89 nr 47
Arkusz 17-89 nr 52
Arkusz 17-89 nr 53
Arkusz 17-89 nr 54
Arkusz 17-89 nr 60
Arkusz 17-89 nr 61
Arkusz 17-89 nr 68
Arkusz 17-89 nr 69
Arkusz 17-89 nr 112
Otkieńszczyzna
Arkusz 17-89 nr 113

Arkusz 17-89 nr 84
Arkusz 17-89 nr 87
Arkusz 17-89 nr 95
Arkusz 17-89 nr 96
Arkusz 17-89 nr 97
Arkusz 17-89 nr 98
Arkusz 17-89 nr 116
Arkusz 18-89 nr 59
Arkusz 18-89 nr 60
Arkusz 18-89
Arkusz 18-89
Arkusz 17-88
Arkusz 17-88
Arkusz 17-88

nr 61
nr 62
nr 41
nr 45
nr 46

Arkusz 17-88 nr 49
Arkusz 17-88 nr 52
Arkusz 17-89 nr 82
Arkusz 17-89 nr 83
Arkusz 15-88 nr 4
Arkusz 15-88 nr 5
Arkusz 15-88 nr 13
Arkusz 15-88 nr 15
Arkusz 15-88 nr 16
Arkusz 15-88 nr 28
Arkusz 15-88 nr 30
Arkusz 15-88 nr 31
Arkusz 15-88 nr 32
Arkusz 15-88 nr 37
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11

Burbiszki

12
13
1
2
3
4
5

Degucie

6
7
1

2
3
4
5
6
Dubowo

7
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Dusznica

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

osada z wczesnego średniowiecza – średniowiecza,
ślad osadniczy z okresu nowożytnego
ślad osadniczy nowożytny
ślad osadniczy z neolitu – wczesna epoka żelaza
ślad osadniczy ze średniowiecza - okresu
nowożytnego
ślad osadniczy z wczesnego średniowiecza
ślad osadniczy z epoki kamienia, ślad osadniczy z
wczesnego średniowiecza, osada z okresu
nowożytnego
ślad osadniczy ze średniowiecza - okresu
nowożytnego
ślad osadniczy z paleolitu, schyłkowy, obozowisko z
neolitu
ślad osadniczy z epoki kamienia
obozowisko z epoki kamienia, wczesna epoka brązu
ślad osadniczy z neolitu, epoka brązu, osada z
okresu wpływów rzymskich, z wczesnego
średniowiecza, średniowiecza – okresu
nowożytnego
ślad osadniczy z epoki kamienia
ślad osadniczy ze średniowiecza - okresu
nowożytnego
ślad osadniczy z epoki brązu

Arkusz 15-88 nr 48

ślad osadniczy z epoki kamienia, średniowiecza –
okresu nowożytnego
ślad osadniczy z neolitu, średniowiecza – okresu
nowożytnego
ślad osadniczy z epoki kamienia
ślad osadniczy ze średniowiecza - okresu
nowożytnego
ślad osadniczy z epoki kamienia
ślad osadniczy z paleolitu, osada ze średniowiecza
- okresu nowożytnego
ślad osadniczy z epoki kamienia, z wczesnego
średniowiecza, średniowiecza - okresu
nowożytnego
osada ze średniowiecza - okresu nowożytnego
ślad osadniczy z mezolitu - neolitu
ślad osadniczy z mezolitu, epoki kamienia,
średniowiecza - okresu nowożytnego
ślad osadniczy z paleolitu
(kultura świderska)
ślad osadniczy z okresu późnorzymskiego – okres
wędrówek ludów
ślad osadniczy z epoki kamienia
obozowisko z epoki kamienia
ślad osadniczy z epoki kamienia
ślad osadniczy z epoki kamienia
ślad osadniczy z epoki kamienia
ślad osadniczy z epoki kamienia
ślad osadniczy z epoki kamienia
ślad osadniczy z epoki kamienia (elementy kultury
świderskiej), ze średniowiecza - okresu
nowożytnego
obozowisko z epoki kamienia
obozowisko z epoki kamienia
obozowisko z epoki kamienia
ślad osadniczy z epoki kamienia
obozowisko z epoki kamienia, osada ze
średniowiecza
ślad osadniczy z epoki kamienia, średniowiecza
ślad osadniczy z epoki kamienia
ślad osadniczy z epoki kamienia, okresu
nowożytnego
ślad osadniczy z epoki kamienia / epoki brązu

Arkusz 17-88 nr 57

Arkusz 15-88 nr 51
Arkusz 15-88 nr 54
Arkusz 14-88 nr 6
Arkusz 14-88 nr 7
Arkusz 14-88 nr 8

Arkusz 14-88 nr 9
Arkusz 14-88 nr 10
Arkusz 15-88 nr 27
Arkusz 15-88 nr 34
Arkusz 17-88 nr 7

Arkusz 17-88 nr 40
Arkusz 17-88 nr 48
Grudziewszczyzna
Arkusz 17-88 nr 56

Arkusz 17-88 nr 58
Arkusz 17-88 nr 59
Arkusz 17-89 nr 17
Arkusz 17-89 nr 18
Arkusz 18-89 nr 16
Arkusz 18-89 nr 31

Arkusz 18-89 nr 32
Arkusz 18-89 nr 43
Arkusz 18-89 nr 44
Arkusz 18-89 nr 52
Arkusz 18-89 nr 53
Arkusz 15-89 nr 5
Arkusz 15-89 nr 6
Arkusz 15-89 nr 7
Arkusz 15-89 nr 8
Arkusz 15-89 nr 9
Arkusz 15-89 nr 10
Arkusz 15-89 nr 11
Arkusz 15-89 nr 12

Arkusz 15-89
Arkusz 15-89
Arkusz 15-89
Arkusz 15-89
Arkusz 15-89

nr 13
nr 14
nr 15
nr 16
nr 17

Arkusz 15-89 nr 18
Arkusz 15-89 nr 19
Arkusz 15-89 nr 20
Arkusz 16-89 nr 13
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Dworczysko

18
1

obozowisko z neolitu
obozowisko z epoki kamienia

2

obozowisko kultury ceramiki sznurowej z neolitu

3

obozowisko z epoki kamienia / wczesnej epoki
brązu, ślad osadniczy z wczesnego średniowiecza
ślad osadniczy z epoki kamienia / epoki brązu,
osada ze średniowiecza - okresu nowożytnego
osada ze średniowiecza - okresu nowożytnego
ślad osadniczy z neolitu, osada ze średniowiecza okresu nowożytnego
ślad osadniczy ze średniowiecza - okresu
nowożytnego
ślad osadniczy z paleolitu
dwór z XVI – XVII w.
obozowisko z epoki brązu, osada z późnego okresu
rzymskiego, OWL ze średniowiecza - okresu
nowożytnego
ślad osadniczy z epoki kamienia
ślad osadniczy z epoki kamienia
ślad osadniczy z wczesnego średniowiecza
ślad osadniczy z epoki kamienia
osada ze średniowiecza - okresu nowożytnego
ślad osadniczy z epoki kamienia
ślad osadniczy z neolitu – epoki brązu
ślad osadniczy z epoki brązu – wczesnej epoki
żelaza, średniowiecza - okresu nowożytnego
ślad osadniczy z epoki kamienia
ślad osadniczy ze średniowiecza - okresu
nowożytnego
osada ze średniowiecza - okresu nowożytnego
ślad osadniczy ze średniowiecza - okresu
nowożytnego
ślad osadniczy ze średniowiecza - okresu
nowożytnego
ślad osadniczy z neolitu
ślad osadniczy z epoki kamienia
ślad osadniczy ze średniowiecza - okresu
nowożytnego
ślad osadniczy z epoki kamienia
obozowisko z epoki kamienia, ślad osadniczy ze
średniowiecza - okresu nowożytnego
ślad osadniczy z epoki kamienia, osada ze
średniowiecza - okresu nowożytnego
osada z wczesnego średniowiecza, średniowiecza –
okresu nowożytnego
ślad osadniczy z wczesnej epoki brązu,
średniowiecza – okresu nowożytnego
ślad osadniczy z wczesnej epoki brązu
obozowisko z wczesnej epoki brązu, osada ze
średniowiecza - okresu nowożytnego
ślad osadniczy z wczesnej epoki brązu, późny okres
rzymski – okres wędrówek ludów
ślad osadniczy z epoki kamienia
ślad osadniczy z wczesnej epoki brązu
ślad osadniczy z wczesnej epoki brązu
ślad osadniczy kultury sudawskiej z późnego okresu
rzymskiego – okres wędrówek ludów
ślad osadniczy okresu wędrówek ludów z
wczesnego średniowiecza, okresu nowożytnego
ślad osadniczy z epoki kamienia
ślad osadniczy z epoki kamienia – epoki brązu
ślad osadniczy ze średniowiecza - okresu
nowożytnego
ślad osadniczy ze średniowiecza - okresu
nowożytnego

4
Folwark Berżniki

5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Gawieniańce

14
1
2
3

Grudziewszczyzna

1
2
3
4
5
6

Gryszkańce

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Arkusz 16-89 nr 30
Arkusz 16-89 nr 24
Sztabinki
Arkusz 16-89 nr 25
Sztabinki
Arkusz 16-89 nr 79
Arkusz 16-89 nr 80
Arkusz 16-89 nr 83
Arkusz 17-89 nr 14
Arkusz 17-89 nr 15
Arkusz 17-89 nr 16
Arkusz 17-89 nr 20
Arkusz 17-89 nr 21

Arkusz 17-89 nr 22
Arkusz 17-89 nr 99
Arkusz 17-89 nr 104
Arkusz 17-89 nr 109
Arkusz 17-89 nr 110
Arkusz 17-89 nr 111
Arkusz 17-89 nr 117
Arkusz 17-89 nr 118
Arkusz 17-89 nr 119
Arkusz 16-88 nr 72
Arkusz 16-88 nr 73
Arkusz 16-88 nr 74
Arkusz 17-88 nr 38
Arkusz 17-88 nr 39
Arkusz 17-88 nr 44
Arkusz 17-88 nr 51
Arkusz 17-88 nr 72
Arkusz 17-88 nr 74
Arkusz 16-88 nr 16
Arkusz 16-88 nr 17
Arkusz 16-88 nr 18
Arkusz 16-88 nr 19
Arkusz 16-88 nr 20
Arkusz 16-88 nr 21
Arkusz 16-88
Arkusz 16-88
Arkusz 16-88
Arkusz 16-88

nr 22
nr 23
nr 24
nr 25

Arkusz 16-88 nr 26
Arkusz 16-88 nr 27
Arkusz 16-88 nr 31
Arkusz 16-88 nr 32
Arkusz 16-88 nr 33
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27
28

ślad osadniczy ze średniowiecza - okresu
nowożytnego
osada ze średniowiecza - okresu nowożytnego
ślad osadniczy z epoki kamienia – wczesnej epoki
brązu
ślad osadniczy z neolitu
ślad osadniczy ze średniowiecza - okresu
nowożytnego
ślad osadniczy z paleolitu
obozowisko z epoki kamienia, wczesnej epoki
brązu, osada ze średniowiecza - okresu
nowożytnego
ślad osadniczy z neolitu
ślad osadniczy z neolitu – wczesnej epoki brązu
ślad osadniczy z epoki brązu
ślad osadniczy z epoki brązu
ślad osadniczy z epoki kamienia, średniowiecza okresu nowożytnego
ślad osadniczy z epoki kamienia
ślad osadniczy z paleolitu, epoki brązu, osada ze
średniowiecza - okresu nowożytnego
ślad osadniczy z mezolitu – neolitu, okres wpływów
rzymskich - okres wędrówek ludów (kultura
sudawska) ze średniowiecza - okresu nowożytnego
obozowisko z neolitu
ślad osadniczy z epoki kamienia
ślad osadniczy z epoki brązu
ślad osadniczy z epoki kamienia
obozowisko z epoki kamienia
obozowisko z mezolitu
ślad osadniczy z epoki kamienia
obozowisko z epoki kamienia (paleolit)
ślad osadniczy z neolitu
ślad osadniczy z neolitu
ślad osadniczy z epoki kamienia
obozowisko z wczesnej epoki brązu
obozowisko z neolitu, ślad osadniczy z epoki brązu,
wczesnej epoki żelaza
ślad osadniczy z mezolitu, średniowiecza - okresu
nowożytnego
ślad osadniczy z epoki kamienia
osada ze średniowiecza - okresu nowożytnego
ślad osadniczy z epoki brązu – wczesnej epoki
żelaza
ślad osadniczy kultury świderskiej z paleolitu
ślad osadniczy z epoki kamienia

1

obozowisko z neolitu

2

ślad osadniczy z epoki kamienia

3
4
5
6
1

ślad osadniczy z neolitu
ślad osadniczy z epoki kamienia
ślad osadniczy z epoki kamienia
ślad osadniczy z mezolitu
obozowisko z neolitu – epoki brązu, ślad osadniczy
pradzieje z wczesnego średniowiecza
ślad osadniczy z okresu nowożytnego
osada nowożytna
osada z późnego średniowiecza –okresu
nowożytnego
ślad osadniczy ze średniowiecza - okresu
nowożytnego
ślad osadniczy z epoki kamienia
ślad osadniczy z epoki kamienia

16
17
18
Hołny Mejera
Hołny Wolmera

19
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Jenorajście

Jodeliszki

2
3
4
5
6
7

Arkusz 16-88 nr 35
Arkusz 16-88 nr 36
Arkusz 16-88 nr 37
Arkusz 16-88 nr 39
Arkusz 16-89 nr 35
Arkusz 16-89 nr 36
Arkusz 16-89 nr 43

Arkusz 16-89
Arkusz 16-89
Arkusz 16-89
Arkusz 16-89
Arkusz 16-89

nr 44
nr 45
nr 46
nr 47
nr 48

Arkusz 16-89 nr 49
Arkusz 16-89 nr 60
Arkusz 16-89 nr 61

Arkusz 16-89
Arkusz 16-89
Arkusz 16-89
Arkusz 16-89
Arkusz 16-89
Arkusz 16-89
Arkusz 16-89
Arkusz 16-89
Arkusz 16-89
Arkusz 16-89
Arkusz 16-89
Arkusz 16-89
Arkusz 16-89

nr 62
nr 63
nr 64
nr 66
nr 67
nr 68
nr 69
nr 70
nr 71
nr 72
nr 74
nr 75
nr 76

Arkusz 16-89 nr 77
Arkusz 16-89 nr 78
Arkusz 16-89 nr 81
Arkusz 17-89 nr 34
Arkusz 17-89 nr 44
Arkusz 17-89 nr 51
Berżniki
Arkusz 15-88 nr 20
Burbiszki
Arkusz 15-88 nr 21
Burbiszki
Arkusz 15-88 nr 26
Arkusz 15-88 nr 42
Arkusz 15-89 nr 2
Arkusz 15-89 nr 3
Arkusz 15-88 nr 19
Arkusz 15-88 nr 29
Arkusz 15-88 nr 38
Arkusz 15-88 nr 39
Arkusz 15-88 nr 40
Arkusz 15-88 nr 41
Arkusz 15-88 nr 43
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Kielczany

Klejwy

8
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Kolonia Sejny
Konstantynówka

Krasnogruda

17
18
19
20
1
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8

Krasnowo

Krejwińce

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2

ślad osadniczy z okresu nowożytnego
osada z okresu nowożytnego
osada z okresu nowożytnego
ślad osadniczy z epoki kamienia (mezolit / neolit)
ślad osadniczy pradzieje
ślad osadniczy ze średniowiecza - okresu
nowożytnego
osada z okresu nowożytnego
grodzisko
osada z okresu wędrówek ludów
ślad osadniczy z okresu późnorzymskiego – OWL,
osada z wczesnego średniowiecza
ślad osadniczy z wczesnego średniowiecza, osada
ze średniowiecza - okresu nowożytnego
osada ze średniowiecza - okresu nowożytnego
ślad osadniczy ze średniowiecza
osada kultury sudawskiej z okresu
późnorzymskiego – okres wędrówek ludów
osada kultury sudawskiej – okres wędrówek ludów,
osada ze średniowiecza - okresu nowożytnego
ślad osadniczy z epoki kamienia, osada ze
średniowiecza - okresu nowożytnego
osada z późnego średniowiecza i czasów
nowożytnych
ślad osadniczy z epoki kamienia
osada ze średniowiecza - okresu nowożytnego
osada z późnego okresu rzymskiego - okres
wędrówek ludów
osada ze średniowiecza - okresu nowożytnego
ślad osadniczy z neolitu
ślad osadniczy z wczesnego średniowiecza
ślad osadniczy z wczesnego średniowiecza
ślad osadniczy z neolitu
ślad osadniczy z okresu nowożytnego
ślad osadniczy z epoki kamienia
ślad osadniczy z epoki kamienia, średniowiecza okresu nowożytnego
ślad osadniczy z okresu nowożytnego
ślad osadniczy kultury ceramiki sznurowej z neolitu
osada ze średniowiecza, czasy nowożytne
ślad osadniczy z epoki kamienia / epoki brązu,
średniowiecza, czasy nowożytne
ślad osadniczy z epoki kamienia / epoki brązu,
obozowisko z epoki brązu, ślad osadniczy ze
średniowiecza i okresu nowożytnego
obozowisko z epoki kamienia
obozowisko z neolitu, ślad osadniczy ze
średniowiecza, okresu nowożytnego
ślad osadniczy z epoki kamienia, ze średniowiecza i
okresu nowożytnego
obozowisko z neolitu, epoki brązu, osada ze
średniowiecza, okresu nowożytnego
ślad osadniczy z mezolitu
ślad osadniczy z neolitu
obozowisko z epoki kamienia
ślad osadniczy z epoki kamienia
ślad osadniczy z mezolitu, obozowisko neolityczne
ślad osadniczy z wczesnego średniowiecza, ślad
osadniczy ze średniowiecza, okresu nowożytnego
ślad osadniczy z epoki kamienia (paleolit)
ślad osadniczy z paleolitu
obozowisko z epoki brązu, osada ze średniowiecza okresu nowożytnego
ślad osadniczy z epoki brązu – wczesnej epoki
żelaza

Arkusz 15-88
Arkusz 15-88
Arkusz 15-88
Arkusz 15-88
Arkusz 15-87
Arkusz 15-88

nr 44
nr 49
nr 53
nr 56
nr 12
nr 57

Arkusz 15-88 nr 58
Arkusz 16-87 nr 4
Arkusz 16-87 nr 5
Arkusz 16-87 nr 6
Arkusz 16-87 nr 39
Arkusz 16-87 nr 40
Arkusz 16-87 nr 41
Arkusz 16-87 nr 42
Arkusz 16-87 nr 43
Arkusz 16-87 nr 46
Arkusz 16-87 nr 52
Arkusz 16-87 nr 57
Arkusz 16-87 nr 59
Brak lokalizacji na mapie
Arkusz 16-88 nr 56
Arkusz 16-88 nr 57
Arkusz 16-88 nr 58
Arkusz 16-88 nr 59
Arkusz 16-88 nr 60
Arkusz 17-88 nr 36
Arkusz 15-88 nr 3
Arkusz 15-88 nr 12
Arkusz 15-88 nr 33
Arkusz 16-88
Arkusz 16-89
Arkusz 16-89
Arkusz 16-89

nr 82
nr 14
nr 15
nr 16

Arkusz 16-89 nr 17

Arkusz 16-89 nr 29
Arkusz 16-89 nr 31
Arkusz 16-89 nr 32
Arkusz 16-89 nr 33
Arkusz 15-88 nr 22
Arkusz 15-88 nr 23
Arkusz 15-88 nr 24
Arkusz 15-88 nr 25
Arkusz 15-88 nr 35
Arkusz 14-88 nr 3
Arkusz 14-88 nr 4
Arkusz 14-88 nr 17
Arkusz 17-89 nr 67
Arkusz 17-89 nr 71
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Lasanki - Morgi
Łumbie

1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Markiszki

1
2
3

Nowosady

4
1
2
3

Ogrodniki

4
1
2

ślad osadniczy z epoki kamienia, późny okres
wpływów rzymskich – OWL, osada ze
średniowiecza - okresu nowożytnego
ślad osadniczy z epoki brązu
ślad osadniczy z epoki kamienia
ślad osadniczy z epoki kamienia (neolit), osada ze
średniowiecza - okresu nowożytnego
ślad osadniczy kultury niemieńskiej z neolitu –
epoki brązu
obozowisko z neolitu, ślad osadniczy z wczesnego
średniowiecza
ślad osadniczy z epoki kamienia
ślad osadniczy z epoki kamienia
ślad osadniczy z epoki brązu – wczesnej epoki
żelaza
ślad osadniczy z epoki kamienia
ślad osadniczy z epoki brązu – wczesnej epoki
żelaza, późny okres rzymski – OWL, osada ze
średniowiecza - okresu nowożytnego
obozowisko z neolitu
ślad osadniczy z epoki brązu – wczesnej epoki
żelaza
ślad osadniczy z epoki kamienia
ślad osadniczy z neolitu – epoki brązu
osada z wczesnego średniowiecza
ślad osadniczy z epoki brązu – wczesnej epoki
żelaza
ślad osadniczy z epoki brązu
obozowisko z epoki brązu
ślad osadniczy, późny okres rzymski – okres
wędrówek ludów
ślad osadniczy z epoki kamienia – epoki brązu
ślad osadniczy z wczesnej epoki brązu
ślad osadniczy z epoki kamienia / epoki brązu,
wczesne średniowiecze
ślad osadniczy z epoki kamienia / epoki brązu
ślad osadniczy z epoki kamienia / epoki brązu,
wczesne średniowiecze, osada ze średniowiecza,
okresu nowożytnego
osada ze średniowiecza, okresu nowożytnego
ślad osadniczy ze średniowiecza, okresu
nowożytnego
obozowisko z mezolitu
ślad osadniczy z epoki kamienia, średniowiecza,
okresu nowożytnego
osada ze średniowiecza, okresu nowożytnego
ślad osadniczy, późny okres rzymski – okres
wędrówek ludów
ślad osadniczy kultury sudawskiej, okres
późnorzymski – OWL
ślad osadniczy pradzieje ze średniowiecza - okresu
nowożytnego
ślad osadniczy z wczesnego średniowiecza, osada
ze średniowiecza, okresu nowożytnego
obozowisko z neolitu, ślad osadniczy ze
średniowiecza - okresu nowożytnego
ślad osadniczy z epoki kamienia, osada ze
średniowiecza, okresu nowożytnego
ślad osadniczy z wczesnego średniowiecza
ślad osadniczy z neolitu
ślad osadniczy, okres wpływów rzymski – okres
wędrówek ludów
ślad osadniczy z epoki kamienia, okresu
nowożytnego
osada ze średniowiecza, okresu nowożytnego
ślad osadniczy z epoki kamienia
ślad osadniczy ze średniowiecza, okresu
nowożytnego

Arkusz 17-89 nr 72

Arkusz 17-89 nr 81
Arkusz 17-89 nr 85
Arkusz 17-89 nr 88
Arkusz 17-89 nr 89
Arkusz 17-89 nr 90
Arkusz 17-89 nr 91
Arkusz 17-89 nr 92
Arkusz 17-89 nr 93
Arkusz 17-89 nr 94
Arkusz 17-89 nr 100

Arkusz 17-89 nr 101
Arkusz 17-89 nr 102
Arkusz 17-89
Arkusz 17-89
Arkusz 17-89
Arkusz 17-89

nr 103
nr 108
nr 114
nr 115

Arkusz 17-88 nr 33
Arkusz 17-88 nr 35
Arkusz 16-88 nr 28
Arkusz 16-88 nr 29
Arkusz 16-88 nr 30
Arkusz 16-88 nr 34
Arkusz 16-88 nr 61
Arkusz 16-88 nr 62

Arkusz 16-88 nr 63
Arkusz 16-88 nr 64
Arkusz 16-88 nr 65
Arkusz 16-88 nr 66
Arkusz 16-88 nr 67
Arkusz 16-88 nr 79
Arkusz 16-88 nr 80
Arkusz 16-88 nr 81
Bierżynie
Arkusz 17-89 nr 36
Arkusz 17-89 nr 48
Arkusz 17-89 nr 49
Arkusz 17-89 nr 50
Arkusz 15-88 nr 45
Arkusz 15-88 nr 50
Arkusz 15-88 nr 52
Arkusz 16-88 nr 78
Arkusz 16-89 nr 34
Arkusz 16-89 nr 41
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3
4
5
6
7
8
9
10
Otkieńszczyzna

1
2
3

Olszanka

1
2
1
2
3
4
5

Poćkuny

6
7
8
9
10
11
Podlaski

12
1
2
3

Posejanka

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Posejny

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ślad osadniczy kultur ceramiki sznurowej z neolitu,
epoki brązu, średniowiecza, okresu nowożytnego
obozowisko z epoki brązu – wczesnej epoki żelaza
ślad osadniczy z epoki kamienia
ślad osadniczy z epoki brązu, osada ze
średniowiecza, okresu nowożytnego
ślad osadniczy z epoki kamienia / epoki brązu
ślad osadniczy z epoki brązu (pradzieje)
ślad osadniczy z epoki kamienia
ślad osadniczy z wczesnej epoki brązu, osada ze
średniowiecza, okresu nowożytnego
ślad osadniczy z epoki kamienia
ślad osadniczy z epoki kamienia
ślad osadniczy ze średniowiecza, okresu
nowożytnego
obozowisko z epoki brązu
ślad osadniczy z neolitu
osada pradzieje
ślad osadniczy z epoki kamienia
ślad osadniczy z neolitu
ślad osadniczy z epoki kamienia
ślad osadniczy z epoki kamienia, epoki brązu,
średniowiecza, okresu nowożytnego
obozowisko z epoki brązu – wczesnej epoki żelaza
obozowisko z epoki brązu – wczesnej epoki żelaza
ślad osadniczy z epoki kamienia, osada ze
średniowiecza - okresu nowożytnego
ślad osadniczy z epoki kamienia, pradzieje
osada ze średniowiecza - okresu nowożytnego
ślad osadniczy z epoki brązu – wczesnej epoki
żelaza
ślad osadniczy z epoki kamienia
ślad osadniczy z epoki brązu – wczesnej epoki
żelaza, średniowiecza - okresu nowożytnego
ślad osadniczy z epoki kamienia, osada ze
średniowiecza - okresu nowożytnego
osada ze średniowiecza - okresu nowożytnego
ślad osadniczy z epoki kamienia
ślad osadniczy z neolitu
obozowisko z paleolitu
ślad osadniczy z epoki kamienia
ślad osadniczy z epoki kamienia
ślad osadniczy z epoki kamienia
ślad osadniczy z epoki brązu, średniowiecza okresu nowożytnego
ślad osadniczy z mezolitu, średniowiecza - okresu
nowożytnego
osada ze średniowiecza, okresu nowożytnego
ślad osadniczy ze średniowiecza - okresu
nowożytnego
osada ze średniowiecza - okresu nowożytnego
ślad osadniczy z epoki brązu
osada ze średniowiecza - okresu nowożytnego
ślad osadniczy z epoki kamienia
obozowisko z neolitu
ślad osadniczy ze średniowiecza - okresu
nowożytnego
obozowisko z epoki kamienia, ślad osadniczy z
okresu nowożytnego
ślad osadniczy z epoki brązu
obozowisko z epoki kamienia, osada ze
średniowiecza - okresu nowożytnego
osada ze średniowiecza - okresu nowożytnego
osada ze średniowiecza - okresu nowożytnego

Arkusz 16-89 nr 54
Arkusz 16-89 nr 55
Arkusz 16-89 nr 56
Arkusz 16-89 nr 57
Arkusz 16-89
Arkusz 16-89
Arkusz 16-89
Arkusz 16-89

nr 58
nr 59
nr 65
nr 82

Arkusz 17-89 nr 106
Arkusz 17-89 nr 107
Arkusz 17-89 nr 120
Arkusz 17-88
Arkusz 17-88
Arkusz 16-88
Arkusz 17-88
Arkusz 17-88
Arkusz 17-89
Arkusz 17-89

nr 63
nr 69
nr 77
nr 65
nr 66
nr 66
nr 73

Arkusz 17-89 nr 74
Arkusz 17-89 nr 75
Arkusz 17-89 nr 77
Arkusz 17-89 nr 78
Arkusz 17-89 nr 79
Arkusz 17-89 nr 80
Arkusz 17-89 nr 86
Arkusz 17-89 nr 5
Arkusz 17-89 nr 6
Arkusz 17-89 nr 37
Markiszki
Arkusz 17-88 nr 11
Arkusz 17-88 nr 12
Arkusz 17-88 nr 13
Arkusz 17-88 nr 14
Arkusz 17-88 nr 17
Arkusz 17-88 nr 18
Arkusz 17-88 nr 19
Arkusz 17-88 nr 20
Arkusz 17-88 nr 21
Arkusz 17-88 nr 26
Arkusz 17-88 nr 9
Arkusz 17-88 nr 55
Arkusz 17-88 nr 60
Arkusz 17-88 nr 61
Arkusz 17-88 nr 62
Arkusz 17-88 nr 73
Arkusz 17-88 nr 75
Arkusz 17-88 nr 76
Arkusz 17-88 nr 77
Arkusz 17-88 nr 80
Arkusz 17-88 nr 81
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Półkoty

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Rachelany

1
2
3
4

Radziucie

5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Radziuszki

1
2
3
4

Rynkojeziory
Sztabinki

5
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8

Świackie

1
2
3
4
5

obozowisko z epoki brązu, ślad osadniczy z
wczesnego średniowiecza
ślad osadniczy z epoki kamienia
ślad osadniczy z paleolitu
ślad osadniczy z epoki kamienia
ślad osadniczy ze średniowiecza - okresu
nowożytnego
osada ze średniowiecza - okresu nowożytnego
osada ze średniowiecza - okresu nowożytnego
osada ze średniowiecza - okresu nowożytnego
ślad osadniczy z mezolitu
ślad osadniczy z epoki kamienia
ślad osadniczy epoki brązu
ślad osadniczy z epoki kamienia
ślad osadniczy z epoki kamienia
osada ze średniowiecza - okresu nowożytnego
ślad osadniczy z epoki kamienia, wczesnej epoki
brązu, średniowiecza, okresu nowożytnego
obozowisko z wczesnej epoki brązu, ślad osadniczy
ze średniowiecza - okresu nowożytnego
ślad osadniczy z epoki kamienia
ślad osadniczy z neolitu
osada z późnego średniowiecza
osada nowożytna
osada nowożytna
osada nowożytna
ślad osadniczy z epoki kamienia, osada nowożytna
ślad osadniczy z okresu nowożytnego
osada z wczesnego średniowiecza
ślad osadniczy z paleolitu
ślad osadniczy z mezolitu, neolitu, wczesnego
średniowiecza, osada ze średniowiecza
ślad osadniczy ze średniowiecza - okresu
nowożytnego
ślad osadniczy z epoki kamienia / wczesnej epoki
brązu
osada ze średniowiecza - okresu nowożytnego
osada ze średniowiecza - okresu nowożytnego
ślad osadniczy ze średniowiecza - okresu
nowożytnego
osada ze średniowiecza - okresu nowożytnego
ślad osadniczy z neolitu
obozowisko z neolitu – wczesnej epoki żelaza
ślad osadniczy z epoki kamienia, wczesnej epoki
brązu
osada ze średniowiecza - okresu nowożytnego
ślad osadniczy z epoki kamienia / wczesnej epoki
brązu
pracownia z wczesnej epoki brązu, ślad osadniczy
ze średniowiecza, okresu nowożytnego
obozowisko z epoki kamienia, wczesnej epoki brązu
ślad osadniczy z wczesnej epoki brązu
ślad osadniczy z epoki kamienia / wczesnej epoki
brązu
obozowisko z epoki kamienia, epoki brązu, osada
ze średniowiecza - okresu nowożytnego
ślad osadniczy ze średniowiecza - okresu
nowożytnego
ślad osadniczy z epoki brązu, średniowiecza okresu nowożytnego
ślad osadniczy z neolitu
ślad osadniczy z epoki brązu
ślad osadniczy z epoki kamienia
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Wigrańce

1

ślad osadniczy z wczesnego średniowiecza

2

osada ze średniowiecza - okresu nowożytnego

3
4

ślad osadniczy z epoki kamienia
ślad osadniczy ze średniowiecza - okresu
nowożytnego
ślad osadniczy z epoki brązu – okresu żelaza,
wczesne średniowiecze
ślad osadniczy ze średniowiecza - okresu
nowożytnego
ślad osadniczy z epoki kamienia, średniowiecza okresu nowożytnego
ślad osadniczy z epoki kamienia
ślad osadniczy z paleolitu (kultura świderska),
mezolitu – neolitu, epoki żelaza – epoki brązu
obozowisko z paleolitu - kultura świderska
ślad osadniczy z neolitu, okresu nowożytnego
obozowisko z epoki kamienia
ślad osadniczy z paleolitu, osada ze średniowiecza
- okresu nowożytnego
osada ze średniowiecza - okresu nowożytnego
ślad osadniczy kultury jaćwieskiej z wczesnego
średniowiecza
ślad osadniczy ze średniowiecza - okresu
nowożytnego
ślad osadniczy ze średniowiecza - okresu
nowożytnego
ślad osadniczy z epoki kamienia, średniowiecza,
okresu nowożytnego
ślad osadniczy z epoki kamienia, osada ze
średniowiecza, okresu nowożytnego
ślad osadniczy ze średniowiecza - okresu
nowożytnego
ślad osadniczy z epoki kamienia, średniowiecza,
okresu nowożytnego
ślad osadniczy z wczesnej epoki brązu
ślad osadniczy z epoki kamienia
ślad osadniczy kultury świderskiej z paleolitu
ślad osadniczy z epoki brązu
osada ze średniowiecza, okresu nowożytnego
osada ze średniowiecza, okresu nowożytnego
ślad osadniczy z epoki brązu
ślad osadniczy z wczesnej epoki brązu
ślad osadniczy z epoki kamienia / epoki brązu
ślad osadniczy z epoki kamienia / epoki brązu
ślad osadniczy z epoki brązu, średniowiecza,
okresu nowożytnego
ślad osadniczy z epoki kamienia, średniowiecza,
okresu nowożytnego
ślad osadniczy z epoki kamienia
obozowisko z wczesnej epoki brązu, ślad osadniczy
ze średniowiecza, okresu nowożytnego
obozowisko z epoki kamienia
ślad osadniczy z epoki kamienia
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Arkusz 17-89 nr 13
Dubowo
Arkusz 18-89 nr 17
dawna nazwa Berżałowce
Arkusz 18-89 nr 21
Arkusz 18-89 nr 22
Arkusz 18-89 nr 25
Arkusz 18-89 nr 26
Arkusz 18-89 nr 33
Arkusz 18-89 nr 34
Arkusz 18-89 nr 40
Arkusz 18-89 nr 45
Arkusz 16-88 nr 7
Arkusz 16-88 nr 75
Arkusz 17-88 nr 78
Maciejowizna
Arkusz 17-88 nr 79
Arkusz 16-88 nr 68
Arkusz 16-88 nr 69
Arkusz 16-88 nr 71
Arkusz 16-89 nr 2
Arkusz 16-89 nr 4
Arkusz 16-89 nr 5
Arkusz 16-89 nr 6
Arkusz 16-89 nr 7
Arkusz 16-89 nr 8
Arkusz 16-89 nr 9
Arkusz 16-89 nr 10
Arkusz 16-89 nr 11
Arkusz 16-89 nr 12
Arkusz 16-89 nr 18
Arkusz 16-89 nr 19
Arkusz 16-89 nr 20
Arkusz 16-89 nr 21
Arkusz 16-89 nr 27
Arkusz 16-89 nr 28
Arkusz 16-89 nr 38
Arkusz 16-89 nr 39
Arkusz 16-89 nr 40
Arkusz 16-89 nr 42

440 stanowisk archeologicznych
w tym 0 wpisane do rejestru zabytków

Kto, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do
którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany:
1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a
jeśli nie jest to możliwe, Wójta Gminy Sejny.
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Wójt
jest obowiązany niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 3 dni, przekazać
wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyjęte zawiadomienie.
Kto przypadkowo znalazł przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on
zabytkiem archeologicznym, jest obowiązany, przy użyciu dostępnych środków, zabezpieczyć
ten przedmiot i oznakować miejsce jego znalezienia oraz niezwłocznie zawiadomić o
znalezieniu tego przedmiotu właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie
jest to możliwe, wójta gminy Sejny.
Wójt jest obowiązany niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 3 dni, przekazać wojewódzkiemu
konserwatorowi zabytków przyjęte zawiadomienie.
Przedmioty będące zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi albo
pozyskanymi w wyniku badań archeologicznych, stanowią własność Skarbu Państwa.
Inne formy ochrony zabytków.
Na terenie gminy Sejny nie występują pomniki historii. Nie utworzono parku kulturowego.
Nie ustanowiono ochrony nazw geograficznych, nazw historycznych, nazw obiektów
budowlanych, placów, ulic lub jednostek osadniczych.
Gmina Sejny nie posiada „Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Sejny na lata
2007 – 2010”, który został przyjęty Uchwałą Nr XIII/68/08 Rady Gminy Sejny z dnia 30
stycznia 2008r.
Nie występują historyczne układy urbanistyczne lub ruralistyczne wpisane do rejestry
zabytków.
W gminnej ewidencji zabytków figuruje układ urbanistyczny dawnego miasta Berżniki.
Wśród form ochrony zabytków są również ustalenia ochrony w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.
Z pośród wyżej wymienionych form ochrony, na terenie gminy Sejny, część zabytków
nieruchomych objęto ochroną na podstawie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. Z uwagi na to, iż lista zabytków ujęta w planach miejscowych uległa w
międzyczasie weryfikacji, to należy doprowadzić do uaktualnienia stosownych zapisów.
Dobra kultury współczesnej.
Uwarunkowania wynikające ze stanu współczesnej ingerencji w krajobraz kulturowy.
Współczesne wytwory cywilizacji mające wpływ na postrzeganie krajobrazu kulturowego to:
 nowe budynki mieszkalne, nowe duże budynki gospodarcze, nowe duże budynki
inwentarskie, które uzupełniają starą wiejską strukturę osadniczą oraz tworzą nowe
zespoły zabudowy zagrodowej i nowe siedliska;
 budowle technologiczne w gospodarstwach rolnych takie jak: silosy zbożowe, silosy na
paszę, płyty obornikowe itp.
 osadnictwo ludności nierolniczej, wyrażającej się w powstawaniu zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej o różnorodnych stylach architektonicznych, często obcych
tutejszym, historycznym tradycjom budowlanym;
 wypieranie starej drewnianej wiejskiej zabudowy przez nowe obiekty wzniesione z
wykorzystaniem współczesnych technologii budowlanych i współczesnej mody w
budownictwie;
 zmiany w kolorystyce zabudowy poprzez:
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o zastąpienie szarych i brunatnych pokryć dachowych ze strzechy, gontu, wióru,
eternitu i blachy ocynkowanej przez kolorowe blachy powlekane imitujące
dachówkę,
o wypieranie drewnianych budynków o naturalnej, brunatnej barwie starego,
niekonserwowanego drewna, w miejsce których powstają najczęściej murowane,
tynkowane budynki, malowane na różnorodne kolory, historycznie niespotykane;
o różnorodną kolorystykę nowych budynków drewnianych, wzniesionych z
wykorzystaniem współczesnych technologii konserwacji drewna;
budownictwo drogowe, wyrażające się w:
o stosowaniu parametrów dróg do wymogów technicznych i użytkowych,
o wyprofilowaniu przekrojów poprzecznych i podłużnych dróg ingerujących w
naturalne ukształtowanie terenu,
o utwardzeniu nawierzchni dróg asfaltem,
o utwardzeniu nawierzchni chodników i placów kostką betonową;
pajęczyna napowietrznych sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia
oplatająca całą gminę
wieże stacji bazowych telefonii komórkowej;
nowo wybudowana dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400kV Ełk –
granica RP – Alytus;
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Rozdział 6.
UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z REKOMENDACJI I WNIOSKÓW
ZAWARTYCH W AUDYCIE KRAJOBRAZOWYM
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem
narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. z 2015r. poz.774) wprowadziła obowiązek sporządzania,
nie rzadziej niż raz na 20 lat , audytu krajobrazowego dla obszaru województwa. Obowiązek
ten spoczywa na zarządzie województwa. W chwili sporządzania niniejszego dokumentu,
województwo podlaskie nie posiada audytu krajobrazowego.

Rozdział 7.
UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WARUNKÓW I JAKOSCI ZYCIA
MIESZKAŃCÓW
Uwarunkowania wynikające z warunków i jakości życia mieszkańców zawarto w tomie pt.
„DIAGOZA” z 1998r. Aktualizacja tego zagadnienia nie jest objęta Uchwałą Uchwały Nr
XXXV/168/2014 Rady Gminy Sejny z dnia 9 maja 2014r. w sprawie zmiany „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sejny”.
Uwarunkowania demograficzne i społeczne:
Czynniki demograficzne i społeczne to bardzo ważne elementy, które powinny być brane pod uwagę
przy rozpatrywaniu zagadnień związanych z rozwojem danego obszaru. Kierunki rozwoju powinny
być ustalane przy uwzględnieniu stanu i rozmieszczenia ludności, dynamiki demograficznej, struktury
ludności według wieku i płci, stopnia wykształcenia, aktywności i struktury zawodowej ludności.
Odpowiednie proporcje wiekowe ludności i równowaga płci, odpowiedni poziom wykształcenia i
wysoka aktywność zawodowa to czynniki mogące sprzyjać dynamicznemu rozwojowi. I odwrotnie,
niekorzystne relacje wieku, wykształcenia, dysproporcja płci, niska aktywność zawodowa (wysokie
bezrobocie) i niekorzystna struktura zatrudnienia stanowić mogą czynnik ograniczający możliwości
rozwoju. Słabość i stagnacja ekonomiczna powodować może stopniowe wyludnianie się terenu. Duża
dynamika rozwoju ekonomicznego powiązana jest zwykle z szybkim rozwojem demograficznym.
W gminie Sejny czynniki demograficzno - społeczne stanowią w większości czynniki nie sprzyjające
rozwojowi.
Czynniki ograniczające możliwości rozwoju:
1) Liczba ludności gminy, mimo osłabienia tempa spadku w ostatnich latach, nadal wykazuje
tendencję spadkową.
2) Specyfiką gminy jest rozproszenie ludności w 48 jednostkach osadniczych na znacznym obszarze,
skutkiem czego brak większych skupisk ludności, a największa wieś Berżniki to zaledwie 6,4
proc. ludności gminy, udział pozostałych miejscowości waha się od 5,7 proc. - Klejwy do 0,6 proc
- Świackie.
3) Takie rozmieszczenie ludności stanowi niekorzystny czynnik dla rozwoju ze względu na
rozproszenie siły roboczej i rozproszenie rynku zbytu towarów i usług. Sytuacja taka nie sprzyja
rozwojowi lokalnego rynku pracy i mieszkalnictwa, znacznie też utrudnia rozwój infrastruktury
technicznej i społecznej i podwyższa jej koszty.
4) Struktura ludności według wieku, gorsza niż średnia w województwie, dysproporcja płci
wyrażająca się znacznym niedoborem kobiet, a także relatywnie niski stopień wykształcenia
ludności to dalsze czynniki demograficzno - społeczne ograniczające rozwój.
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5) Sytuacja i tendencje na rynku pracy zdeterminowane są faktem, że ponad 90 proc. czynnych
zawodowo pracuje w rolnictwie, a ok. 700 osób - ponad jedna piąta aktywnych zawodowo - to
nadwyżki pracy (bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy i nadwyżki w rolnictwie
indywidualnym).
6) Niekorzystną sytuację pogłębia położenie gminy Sejny w województwie suwalskim, o najwyższej
w skali kraju stopie bezrobocia. Wysoki poziom bezrobocia stanowi zagrożenie dla dalszego
rozwoju ekonomicznego gminy, sprzyjając powstawaniu niedostatku społecznego.
Czynniki sprzyjające rozwojowi:
Znaczne zasoby wolnej siły roboczej mogą stanowić czynnik sprzyjający rozwojowi gminy, pod
warunkiem podjęcia działań edukacyjnych, nastawionych na potrzeby rozwojowych branż
gospodarczych - handlu, turystyki i przetwórstwa spożywczego.

Rozdział 8.
UWARUNKOWANIA
WYNIKAJĄCE
Z
BEZPIECZEŃSTAWA LUDNOŚCI I JEJ MIENIA

ZGROŻENIA

Uwarunkowania wynikające z zagrożenia bezpieczeństwa ludności i mienia zawarto w tomie
pt. „DIAGOZA” z 1998r. Aktualizacja tego zagadnienia nie jest objęta Uchwałą Uchwały Nr
XXXV/168/2014 Rady Gminy Sejny z dnia 9 maja 2014r. w sprawie zmiany „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sejny.

Rozdział 9.
2. MOŻLIWOŚCI
GMINY

ROZWOJU

FUNKCJI

GOSPODARCZYCH

UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB I MOŻLIWOŚCI
ROWOJU GMINY
ANALIZY EKONOMICZNE, ŚRODOWISKOWE I SPOŁECZNE
Przemysł
 Czynniki sprzyjające rozwojowi:
- oparcie przetwórstwa przemysłowego na miejscowych surowcach, głównie rolnych i
leśnych,
- możliwości zbytu produkcji dla rzeszy konsumentów w ruchu granicznym i
turystycznym oraz w eksporcie na rynki wschodnie,
- istnienie rezerw siły roboczej.
 Czynniki ograniczające możliwości rozwoju;
- niedorozwój infrastruktury technicznej i społecznej,
- niewystarczające przygotowanie zawodowe kadr do organizacji przedsięwzięć
przemysłowych,
- brak środków finansowych na inwestycje przemysłowe,
- nie ma możliwości rozwoju gałęzi przemysłu, które mogłyby spowodować zagrożenie
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dla środowiska, może natomiast pod określonymi warunkami być rozwijana
działalność gospodarcza nieuciążliwa z punktu widzenia zachowania w czystości
powietrza, wód, gleb i roślinności.
Gospodarka rolna
 Czynnikami sprzyjającymi rozwojowi produkcji rolnej są:
- stosunkowo korzystne warunki glebowe, szczególnie w południowej i zachodniej
części gminy, gdzie udział gleb kl. III-IV stanowi ponad 70% gruntów ornych,
- stosunkowo duży udział trwałych użytków zielonych stanowiący bazę paszową dla
rozwoju hodowli bydła i wyznaczający ten kierunek produkcji, zajmuje ok. 26% pow.
użytków rolnych gminy, a ponad 40% użytków rolnych występuje we wsi Krasnowo,
Gryszkańce, Posejanka, Lasanka,
- korzystne warunki środowiskowe dające możliwości rozwoju produkcji rolnej
metodami ekologicznymi i łączenie produkcji z agroturystyką,
- korzystna struktura obszarowa gospodarstw indywidualnych charakteryzująca się
dużym udziałem gospodarstw powyżej 10 ha i możliwość jej poprawy poprzez trwałe
zagospodarowanie gruntów Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa.
- podaż produktów rolnych do przetwórstwa dająca możliwość lokalizowania małych
zakładów przetwórczych uruchamiających miejscową siłę roboczą,
- przygraniczne położenie gminy i sąsiedztwo ze wschodnim rynkiem zbytu,
- wyposażenie gminy w obiekty obsługi rolnictwa.


Czynniki ograniczające możliwości rozwoju:
Potencjał produkcyjny gminy Sejny nie jest wysoki, a jego wykorzystanie ograniczone
przez:
- niedoinwestowanie w zakresie trwałych środków produkcji w poszczególnych
gospodarstwach,
- brak nowoczesnego marketingu w obrocie produktami rolnymi,
- niekorzystne warunki zbytu,
- brak zainteresowania produktami ekologicznymi,
- brak nowoczesnych zakładów przetwórczych,
- niski stopień rozwoju technicznej i społecznej infrastruktury wsi,
- słaby poziom zainwestowania gospodarstw utrudnia rozwój produkcji, ale
jednocześnie jest szansą przejścia na inne systemy produkcyjne np. produkcję
metodami ekologicznymi. Wiedza producentów, tworzenie rynków zbytu i
koniunktura na rynku żywnościowym są szansą przejścia do innych form
gospodarowania,
- rozwój produkcji rolnej ogranicza znaczny udział gleb kl. VI i VIRz, szczególnie w
obrębie wsi Berżniki, Gawieniańce, Hołny Wolmera, Półkoty, Wigrańce, które winne
być wyłączone z rolniczego użytkowania z przeznaczeniem do zalesienia.

Gospodarka leśna
 Czynniki sprzyjające rozwojowi:
- znaczna zasobność siedlisk,
- niski stan zanieczyszczeń powietrza pozwalający na wysoką zdrowotność i żywotność
lasów,
- rozwinięte szkolnictwo specjalistyczne.
 Czynniki ograniczające możliwości rozwoju:
- konieczność godzenia funkcji produkcyjnych lasów z ochronnymi i turystycznymi,
- rozdrobnienie lasów własności prywatnej i działek leśnych przejętych przez Lasy
Państwowe od AWRSP.
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Turystyka i wypoczynek
 Możliwości rozwoju funkcji rekreacyjnej i uzdrowiskowej w gminie Sejny.
Zbiorcze podsumowanie waloryzacji obszaru gminy Sejny w podziale na
poszczególne jednostki osadnicze (wsie), podaje tabela nr 2.4.1. „Waloryzacja rekreacyjno ekologiczna obszaru gminy” oraz ilustrujące ją schematy:
Nr 2.4.1.
Waloryzacja rekreacyjno - ekologiczna środowiska przyrodniczego;
Nr 2.4.2.
Waloryzacja rekreacyjno - ekologiczna środowiska antropogenicznego;
Nr 2 4.3.
Waloryzacja rekreacyjno - ekologiczna obszaru gminy;
Wynika z niej, że najbardziej korzystne warunki do rozwoju funkcji rekreacyjno uzdrowiskowej posiadają wsie mające ścisły związek z występowaniem jezior i obszarów
leśnych, urozmaiconą rzeźbą terenu oraz zabytkami kulturowymi i przebiegiem tras
komunikacyjnych o znaczeniu turystycznym krajowym i międzynarodowym.
Północna część gminy posiada dogodne warunki do prowadzenia klimatoterapii, przy
zachowaniu odpowiedniego dozowania bodźców klimatycznych.
Pomimo braku wykształconych ośrodków obsługi turystów, część wsi może pełnić
funkcję usługową w stosunku do terenów sąsiednich. Przede wszystkim powinny być to wsie
posiadające już zainwestowanie usługowe. Do nich zaliczyć należy Żegary, Berżniki i
Ogrodniki. W tych wsiach powinno lokalizować się większość bazy turystyczno wypoczynkowej oraz usługi jej towarzyszące.
Walory kulturowe, które posiada gmina Sejny również powinny być atutem w
rozwoju turystyki na jej obszarze. Wszystkie ważniejsze trasy komunikacyjne gminy
przebiegają w pobliżu obiektów uznanych za zabytki architektury i dziedzictwo kultury tego
rejonu, co daje możliwość, przy odrestaurowaniu i odpowiednim zapromowaniu,
udostępnienie ich turystom. Ponadto położenie gminy na styku dwóch kultur i narodowości
stwarza możliwość poznania swoistego charakteru kulturowego tego obszaru.
Przygraniczne położenie stwarza również możliwości zwiększenia turystycznego
ruchu przygranicznego pomiędzy mieszkańcami gminy i sąsiadami ze strony litewskiej.
Położenie na obszarze Zielonych Płuc Polski i Europy, a także projekty utworzenia na
tym terenie Transgranicznego Obszaru Chronionego Puszczy Augustowsko - Druskiennickiej
oraz Sejneńskiego Parku Krajobrazowego stwarzają możliwość turystycznej promocji gminy.
Istniejące przejście graniczne w Ogrodnikach stwarza możliwość rozwoju
międzynarodowego ruchu turystycznego.
Występowanie wód mineralnych oraz swoisty klimat stwarzają możliwość rozwoju
lecznictwa uzdrowiskowego.
Różnorodność przyrodnicza stwarza możliwość promowania różnorodnych form
turystyki i wypoczynku - szkoły przetrwania, sporty wodne letnie i zimowe, turystyka piesza,
rowerowa, zmotoryzowana, narciarstwo, myślistwo, wędkarstwo, turystyka poznawczo
przyrodnicza i kulturowa.
Możliwość tworzenia wypoczynku opartego o wiejskie kwatery prywatne we wsiach
położonych w sąsiedztwie jezior i obszarów leśnych.
 Bariery rozwoju funkcji rekreacyjnej i uzdrowiskowej w gminie Sejny.
Za główne bariery rozwoju funkcji rekreacyjnej i uzdrowiskowej w gminie Sejny uznaje się:
- konieczność budowy i rozbudowy infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki
wodno – ściekowej,
- standard, rodzaj i wielkość bazy turystyczno - wypoczynkowej,
- brak urządzonych terenów rekreacyjnych ogólnodostępnych,
- niski standard istniejących tras komunikacyjnych a w szczególności tras o znaczeniu
turystycznym,
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-

brak urządzonych ścieżek rowerowych,
jedno przejście graniczne obsługujące również ruch turystyczny,
brak małych przejść granicznych dla obsługi ruchu turystycznego,
brak współpracy przygranicznej w dziedzinie turystyki,
podejmowanie każdej decyzji związanej z lokalizacją przestrzenną obiektów
turystycznych wymaga respektowania zasad ochrony środowiska,
brak dokładnych badań i rozpoznania zasobów wód mineralnych,
niedostateczna promocja walorów klimatycznych,
mała odporność lasów ze względu na monokultury,
brak środków finansowych na rozwój turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego.

 Konflikty rozwoju funkcji rekreacyjnej i uzdrowiskowej w gminie Sejny.
Za główne konflikty rozwoju funkcji rekreacyjnej i uzdrowiskowej w gminie Sejny uznaje
się:
- odpływ ludzi młodych i aktywnych mogących budować i prowadzić bazę turystyczno
- wypoczynkową,
- ekologiczna degradacja terenów turystyczno - wypoczynkowych ze względu na brak
infrastruktury technicznej w obiektach istniejących oraz wsiach promowanych do
rozwoju turystycznego,
- protesty lokalnych społeczności wynikające z ograniczeń w korzystaniu z zasobów
środowiska przyrodniczego i mających wpływ na swobodne lokowanie bazy
turystyczno - wypoczynkowej,
- napór budownictwa letniskowego i samowole budowlane,
- tendencja do wykupywania gruntów (szczególnie na obrzeżach jezior) w celu
realizacji prywatnych domów letniskowych, a tym samym stopniowe zmniejszanie się
terenów pod realizację bazy ogólnodostępnej.

PROGNOZY DEMOGRAFICZNE
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MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA PRZEZ GMINĘ WYKONANIA SIECI KOMUNIKACYJNEJ
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ A TAKŻE INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ,
SŁUŻĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

Budżet gminy w latach 2000 – 2015
Źródło: Urząd Gminy Sejny. Stan na dzień 31.12.2015r.

Głównymi źródłami wpływów do budżetu gminy są subwencje państwowe, podatki,
kredyty i dotacje celowe.
Analiza wykonania budżetu w 2015r. przedstawia się następująco:
Budżet gminy ogółem stanowi kwotę 11 809 310 zł – 100%
Subwencje państwowe stanowią ok. 32,53 % budżetu gminy.
Dochody podatkowe stanowią 32,38 % dochodu gminy, na który składają się:
 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 podatek rolny,
 podatek od nieruchomości,
 podatek leśny,
 podatek od środków transportowych,
 podatek dochodowy od osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej,
 podatek od czynności cywilno – prawnych,
 wpływy z opłaty skarbowej,
 wpływy z opłaty eksploatacyjnej.
Dochody pozostałe stanowią 35,09% budżetu gminy.
Analiza wykonania budżetu w latach 2001 - 2015 przedstawia się następująco:
Budżet gminy:
Subwencje państwowe:
Dochody podatkowe:
Dochody pozostałe:

wskaźnik wzrostu wskaźnik wzrostu –
wskaźnik wzrostu –
wskaźnik wzrostu –

2,20
1,11
3,64
4,22

W latach 2001 – 2015 zaobserwowano znaczący wzrost dochodów podatkowych. Przyczyną
wzrostu w dużym stopniu jest podwyższenie stawek podatkowych, które w większości pozycji,
w przybliżeniu wzrosły dwukrotnie w stosunku do roku 2001r. Jednakże świadczy to również o
tym, że:
- przybyło dochodów od osób fizycznych,
- przybyło podatników płacących podatek od nieruchomości,
- przybyło środków transportowych.
Zaobserwowana tendencja silnie wzrostowa w ww. tytułach podatkowych pozwala na
stwierdzenie, iż społeczność gminy osiąga coraz lepsze rezultaty swojej pracy i poprawia się
ich byt. Należy również zauważyć, że występuje migracja ludności z miasta i osiedlanie się na
wsiach, w atrakcyjnych miejscach w pobliżu miasta.
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Analiza wpływów podatkowych w latach 2001 - 2015
Dochody podatkowe

Wskaźnik
wzrostu

Udział %
w całym
budżecie gminy
w 2015r.

Udział %
w dochodach
podatkowych
w 2015r.

Uwagi

0,00%

0,0035 %

Wpływy znikome

udziały we wpływach z podatku 5,95
dochodowego od osób fizycznych
podatek rolny 2,46

11,30 %

34,90 %

Tendencja silnie
wzrostowa

6,00 %

18,53 %

Tendencja wzrostowa

podatek od nieruchomości 3,84

12,52 %

38,65 %

Tendencja silnie
wzrostowa

podatek leśny 2,16

1,25 %

3,87 %

Tendencja wzrostowa

0,53 %

1,65 %

Tendencja silnie
wzrostowa

0,02 %

0,05 %

Tendencja wzrostowa

0,58 %

1,79 %

Tendencja wzrostowa,
duża zmienność wpływów

0,07%

0,22 %

0,11 %

0,34 %

Tendencja silnie malejąca,
duża zmienność
wpływów
W latach 2001-2007 – brak
wpływów, później tendencja
wzrostowa

32,38 %

100,00 %

udziały we wpływach z podatku
dochodowego od osób prawnych

podatek od środków 17,42
transportowych
podatek dochodowy od osób 2,10
fizycznych , opłacany w formie
karty podatkowej
podatek od czynności cywilno – 2,52
prawnych
wpływy z opłaty skarbowej
wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Dochody podatkowe razem 3,64

Do analizy wpływów podatkowych przyjęto kwoty z wykonania budżetu w 2015 roku.
Dochody podatkowe stanowią 32,38% dochodu gminy.
Przyjmując dochody podatkowe za 100% to:
 Najwyższe wpływy podatkowe stanowi podatek od nieruchomości ( 38,65% );
 Druga w kolejności pozycja to udziały we wpływach z podatku dochodowego od
osób fizycznych ( 34,90% );
 Trzecia w kolejności pozycja to podatek rolny ( 18,53% );
 Pozostałe wpływy podatkowe łącznie wynoszą 7,92 %.
Rolniczy charakter gminy wskazuje, że głównymi podatnikami gminy powinni być
właściciele gruntów rolnych. Jednakże stanowią one zaledwie ok. 18,53% wpływów
podatkowych. Wysokość podatków rolnych uzależniona jest od klasyfikacji gruntów.
Klasy V i VI zwolnione są z podatku. Na terenie gminy występują na ogół klasy V i VI z
udziałem klasy III. Grunty kasy I i II nie występują. Zatem wpływy podatków od
gruntów rolnych są stosunkowo niskie
Rozwoju gminy należy zatem głównie upatrywać:
 we wpływach podatku od nieruchomości, a zatem w zmianie przeznaczenia gruntów
rolnych na cele nierolnicze;
we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, a zatem we wzroście ilości miejsc
pracy lub samozatrudnienia.
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BILANS TERENÓW PRZEZNACZONYCH POD ZBUDOWĘ
Niniejsza zmiana Studium nie obejmuje zmian w strukturze osadniczej gminy. Aktualizacja
tego zagadnienia nie jest objęta Uchwałą Uchwały Nr XXXV/168/2014 Rady Gminy Sejny z dnia 9
maja 2014r. w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Sejny”.

Rozdział 10.
UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU PRAWNEGO GRUNTÓW
Uwarunkowania wynikające ze stanu prawnego gruntów zawarto w tomie pt. „DIAGNOZA”
z 1998r. Aktualizacja tego zagadnienia nie jest objęta Uchwałą Uchwały Nr XXXV/168/2014
Rady Gminy Sejny z dnia 9 maja 2014r. w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Sejny”.

Rozdział 11.
UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA OBIEKTÓW I
TERENÓW
CHRONIONYCH
NA
PODSTAWIE
PRZEPISÓW
ODRĘBNYCH
Obszary i obiekty objęte ochroną prawną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2003r.
o ochronie przyrody (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 627 z późn.zm.)
 rezerwaty przyrody: Łempis i Kukle
 Obszar Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Sejneńskie”
 obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Puszcza Augustowska” – kod
obszaru PLB200002, zatwierdzony Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12
stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz.U. Nr 25,
poz.133),
 projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 „Ostoja Augustowska”
(kod PLH 200005) zatwierdzonym Decyzją Komisji Europejskiej,
 projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 „Pojezierze Sejneńskie”
– kod obszaru PLH200007, zatwierdzonym Decyzją Komisji Europejskiej.
 27 pomników przyrody ,
 1 stanowisko dokumentacyjne,
 użytki ekologiczne,
 lasy ochronne
Obszary i obiekty objęte ochroną prawną na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz.U. z 2014r. poz.1446 z późn.zm.)
W gminnej ewidencji zabytków figurują 22 obiekty wpisane do rejestru zabytków:
 2 obiekty sakralne - wpisane do rejestru w Berżnikach
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 4 zespoły dworsko - parkowe wpisane do rejestru zabytków ( Hołny Mejera,
Klejwy, Krasnogruda, Łumbie )
 2 parki dworskie wpisane do rejestry zabytków ( Krasnogruda, Łumbie)
 4 cmentarze wpisane do rejestru zabytków ( Berżniki, Krasnowo, Marynowo)
 gorzelnia w Hołnach Wolmera
 9 innych obiektów wpisanych do rejestru zabytków ( domy, zagrody)
Pozostałe 21 zabytków nieruchomych ujętych w gminnej ewidencji to:
 układ urbanistyczny dawnego miasta Berżniki
 zespół dworsko – folwarczno – ogrodowy w Jenorajściach
 budynek mieszkalny w zespole
dworsko – folwarczno – ogrodowym w
Jenorajściach
 8 cmentarzy (Babańce, Berżniki, Bierżynie (obecnie grunty wsi Łumbie, Bosse,
Burbiszki, Folwark Berżniki, Klejwy, Olszanka)
 łaźnia w Dworczysku
 świreń w Folwarku Berżniki
 kapliczka przydrożna w Łumbiach
 7 innych obiektów ujętych w gminnej ewidencji ( domy, chlewy, stodoły).
W granicach gminy ujawniono 440 stanowisk archeologicznych zaewidencjonowanych
aktualnie w dokumentacji konserwatorskiej – Archeologiczne Zdjęcie Polski (AZP).
Obszary i obiekty chronione na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 2005 r. o ochronie
gruntów rolnych i leśnych (j.t. Dz.U. z 2012r. poz. 651 z późn.zm.)
Na obszarze gminy Sejny występują na ogół grunty rolne kas niechronionych. W niewielkich
ilościach występują grunty rolne klas III podlegających ochronie prawnej. Nie występują
grunty rolne klas I i II.
Lasy objęte są ochroną prawną. Na terenie gminy występują lasy ochronne.
Wskazano istniejące użytki ekologiczne.
Obszary i obiekty chronione na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i górnicze (j.t. Dz.U. z 2015r. poz.196 z późn.zm.)
Zestawienie udokumentowanych złóż na obszarze gminy Sejny zawarto w Rozdziale 13.
Na terenie gminy znajdują się złoża kruszywa naturalnego.
Obszary i obiekty chronione na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o granicach
uzdrowiskowych (j.t. Dz.U. z 2012r. poz.651 z późn.zm.)
Gmina Sejny nie jest objęta ochroną uzdrowiskową.
Obiekty chronione na podstawie ustawy z dnia 7 maja 1999r. o ochronie byłych
hitlerowskich obozów zagłady (Dz.U. nr 41, poz.412 z późn.zm.)
Na obszarze gminy Sejny nie występują byłe hitlerowskie obozy zagłady.
W granicach gminy Sejny nie występują obszary pomników zagłady wraz ze strefami
ochronnymi.
Obiekty chronione na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967r.
o powszechnym obowiązku obrony (j.t. Dz.U. z 2004r. Nr 241, poz.2416 z późn.zm.)
Na obszarze gminy Sejny nie występują obiekty związane z obronnością.
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Rozdział 12.
UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA OBSZARÓW
NATURALNYCH I ZAGROŻEŃ GEOLOGICZNYCH
Na obszarze gminy Sejny poza jednym udokumentowanym osuwiskiem, nie występują obszary
naturalnych zagrożeń geologicznych.
Na terenie wsi Poćkuny zlokalizowane jest osuwisko, Nr ew. N-34-71-D-b/1, zbocze nad jez.
Samanis, obryw gruntu, stok pokryty trawą, przyczyną osuwiska jest podcięcie erozyjne i
infiltracja wód opadowych, zniszczone zostały uprawy leśne, osuwisko niezabezpieczone,
wskazane obsadzenie krzewami. Podobne osuwisko znajduje się nad jez. Dubelek w
odległości ok. 1,7 km na NNE.
Występują nieliczne tereny o naturalnych predyspozycjach do powstawania ruchów
osuwiskowych, jednak ingerencja antropogeniczna doprowadziła do zachowania stabilności
terenów o większych spadkach – poprzez zalesienie czy utrwalenie roślinnością, która
stabilizuje je pod względem morfogenetycznym.

Rozdział 13.
UWARUNKOWANIA
WYNIKAJĄCE
Z
WYSTĘPOWANIA
UDOKUMENTOWANYCH
ZŁÓŻ
KOPALIN,
ZASOBÓW
WÓD
PODZIEMNYCH ORAZ UDOKUMENTOWANYCH KOMPLEKSÓW
PODZIEMNEGO SKŁADOWANIA DWUTLENKU WĘGLA
W granicach gminy Sejny występują następujące udokumentowane złoża naturalne:
KN 4018 Berżniki,
KN 16508 Bubele,
KN 16509 Bubele II,
KN 16510 Kielczany,
KN 5396 Konstantynówka,
KN 3973 Posejanka,
KN 4313 Posejanka II,
KN 6225 Sztabinki,
7367 Berżniki – kredy,
7368 Dubowo- kredy.
Lokalizację złóż wskazano w Załączniku nr 1 UWARUNKOWANIA wynikające ze stanu
środowiska.
Brak udokumentowanych kompleksów składowania dwutlenku węgla.
Gmina Sejny położona jest w obrębie jednej jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o
kodzie europejskim: PLGW820023 (nr 23) – obszar dorzecza Niemna, region wodny Niemen.
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Ryc. Gmina Sejny na tle jednolitych części wód podziemnych

Rozdział 14.
UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA TERENÓW
GÓRNICZYCH
Na terenie gminy Sejny ustanowiono tereny górnicze i obszary górnicze na złożach:
KN 16508 Bubele, KN 16509 Bubele II, KN 16510 Kielczany.
W granicach gminy Sejny występują
ochronnych.

złoża kopalin, dla których nie

ustalono filarów

Eksploatacja złoża jest możliwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo
geologiczne i górnicze (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 196 z późn.zm.).
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Rozdział 15.
UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE STANU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI
I
INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ,
W
TYM
STOPNIA
UPORZĄDKOWANIA
GOSPODARKI
WODO-ŚCIEKOWEJ,
ENERGETYCZNEJ ORAZ GOSPODARKI ODPADAMI
System komunikacji
Załącznik nr 4 UWARUNKOWANIA wynikające ze stanu systemów komunikacji
Na wstępie trzeba zaznaczyć, że układ komunikacyjny jest dziedziną gdzie rola
świadomie i konsekwentnie prowadzonej rozbudowy ma szczególne znaczenie ze względu na
jego pełne oddziaływanie na jakość i dynamikę życia gospodarczego i społecznego gminy.


Możliwości rozwoju układu komunikacyjnego

Uwarunkowania rozwoju układu komunikacyjnego wynikają przede wszystkim z
położenia geograficznego gminy Sejny. Najważniejsze znaczenie ma fakt, że wschodnią i
północno - wschodnią granicę gminy stanowi granica Rzeczpospolitej Polskiej. Znajduje się
tutaj jedno z dwóch drogowych przejść granicznych z Litwą. W sąsiedniej gminie Puńsk
położona jest stacja kolejowa Trakiszki jako jedna umożliwiająca transport kolejowy do i z
Litwy. Wynika stąd konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na główne szlaki tranzytowe
zapewniające dostępność komunikacyjną gminy z Litwą, gminami sąsiednimi oraz pozostałą
częścią województwa i kraju. Istotną rzeczą jest również utrzymanie i uzupełnienie sieci dróg
gminnych, i wojewódzkich jako czynników zapewniających powiązania wewnętrzne.
Istniejące połączenia drogowe umożliwiają współdziałanie gminy w zakresie usług i
gospodarki z gminami sąsiednimi.
Rozwijająca się dynamicznie współpraca we wszystkich dziedzinach życia z Litwą stwarza
konieczność budowy nowych, lokalnych przejść granicznych. W celu zaspokojenia oczekiwań
społecznych oraz większego umożliwienia wymiany handlowej, gospodarczej, kulturalnej itp. na
szczeblu gminy wskazane jest utworzenie nowych, niewielkich drogowych przejść granicznych
(uwzględniających również ruch pieszy ) w Borysówce ( kierunek Łoździeje na Litwie ), w
Berżnikach ( kierunek Grodno na Białorusi ) oraz Berżniki - Adelin. Szczególnego znaczenia nabiera
sprawa przejść granicznych rozpatrywana w aspekcie przyjęcia Polski do Unii Europejskiej.
Uwarunkowania rozwoju układu komunikacyjnego gminy Sejny wynikają również z
określonych postanowień obowiązującego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Sejny.
Możliwością rozwoju układu komunikacyjnego są również duże walory krajobrazowe,
przyrodnicze, turystyczne gminy. Należy więc zwrócić uwagę na zapewnienie dostępności
komunikacyjnej tych ważnych z punktu widzenia gminy obszarów.


Bariery rozwoju układu komunikacyjnego
Bardzo ważną rzeczą przy rozpatrywaniu układu komunikacyjnego gminy Sejny jest zły stan
nawierzchni wszystkich kategorii dróg. Przy obecnych nakładach finansowych zaobserwować można
zjawisko pogarszania się stanu technicznego dróg szczególnie o nawierzchni bitumicznej.
Ograniczone środki finansowe gminy stwarzają konieczność pozyskiwania nowych źródeł
finansowania inwestycji drogowych.
Nasilający się ruch drogowy zarówno lokalny jak i tranzytowy zaczyna stanowić dużą
uciążliwość dla mieszkańców tego terenu - szczególnie skupiska miejskiego w Sejnach. W związku z
powyższym konieczna jest budowa obwodnicy miasta. Istotną też rzeczą jest zachowanie
odpowiedniej odległości linii zabudowy od ciągów drogowych.
Istotnym czynnikiem wpływającym na układ komunikacyjny gminy Sejny jest fakt, że
znajduje się ona na terenie tzw. Zielonych Płuc Polski. Należy więc problem sieci drogowej
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rozpatrywać z uwzględnieniem warunków historycznych, zabytkowych, unikalnych walorów
środowiska przyrodniczego ( np. rezerwaty przyrody itp.) oraz bezpośredniego otoczenia człowieka w
miejscu pracy, zamieszkania i wypoczynku. Wynikają stąd pewne ograniczenia w planowaniu
rozbudowy układu komunikacyjnego. Nie można więc rozpatrywać problemu sieci drogowej tylko w
aspekcie ekonomicznym czy też zaspokojenia oczekiwań społecznych, ale także uwzględniać fakt
istnienia np. zabytków, rezerwatów przyrody obszarów leśnych, konieczność stosowania
proekologicznych technologii budowy dróg itp.

Na obszarze gminy Sejny nie występują trasy kolejowe ani lotniska.
Klasyfikację techniczno – użytkową dróg publicznych określają przepisy ustawy z dnia 21
marca 1985r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2015r poz. 460 z późn.zm.)
Wymagania techniczno - użytkowe dróg publicznych określają przepisy Rozporządzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w spawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r.
Nr 43 poz. 430 z późn.zm.)
Szerokość drogi w liniach rozgraniczających powinna zapewniać możliwość umieszczenia
elementów drogi i urządzeń z nią związanych wynikających z ustalonych docelowych
transportowych i innych funkcji drogi oraz uwarunkowań terenowych.
Przyjmując, że wszystkie drogi gminne powinny mieć klasę co najmniej D – dojazdową, to:
 szerokość w liniach rozgraniczających ulicy (na terenie zabudowanym) powinna
standardowo wynosić 10 m;
 szerokość drogi w liniach rozgraniczających poza terenem zabudowy i nie
przeznaczonym pod zabudowę nie powinna być mniejsza niż 15 m.
W wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych trudnymi warunkami terenowymi lub istniejącym
zagospodarowaniem, dopuszcza się przyjęcie mniejszych szerokości ulic, pod warunkiem
zapewnienia możliwości umieszczenia elementów drogi i urządzeń z nią związanych
wynikających z ustalonych docelowych transportowych i innych funkcji drogi oraz
uwarunkowań terenowych.
Przyjęcie mniejszej szerokości ulicy w liniach rozgraniczających wymaga przeprowadzenia
analizy obejmującej:
1) wzajemne rozmieszczenie jej elementów oraz urządzeń infrastruktury technicznej, w
charakterystycznych przekrojach poprzecznych,
2) sposób etapowego i docelowego odwodnienia,
3) sposób wysokościowego rozwiązania ulicy,
4) wpływ istniejącego wartościowego zadrzewienia,
5) podstawowe uwarunkowania hydrogeologiczne i geotechniczne, a w szczególności
występowanie gruntów o małej nośności oraz terenów zalewowych,
6) podstawowe uwarunkowania ochrony środowiska, a w szczególności sposoby ochrony
przed nadmiernym hałasem, wibracjami i zanieczyszczeniami powietrza.
Szerokość ulicy powinna być odpowiednio zwiększona, jeżeli przewiduje się umieszczenie w
tej ulicy większej liczby pasów ruchu, ścieżek rowerowych, pasów lub zatok postojowych,
pasów zieleni wysokiej lub urządzeń odwodnienia powierzchniowego.
Drogi publiczne
W kategoriach administracyjnych układ komunikacji drogowej w obszarze gminy tworzą:
droga krajowa nr 16 (G – główna), drogi wojewódzkie nr 651(G – główna) i 653(G –
główna), drogi powiatowe, drogi gminne.
Układ podstawowy w obszarze gminy pozostaje oparty o drogi wojewódzkie nr 651 i 653 i
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drogi powiatowe nr: 1164B, 1165B, 1166B, 1167B, 1174B, 1175B, 1176B, 1177B, 1178B,
1179B, wyszczególnione w poniższej tabeli:

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

GMINA SEJNY - WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH
Nr drogi
trasa
Klasa
uwagi
powiatowej
techniczno
- użytkowa
1164B
Sejny - Krasnowo
L - lokalna
1165B
Krasnowo - Żegary
L - lokalna
1166B
Sejny - Dusznica
L - lokalna
1167B
Sejny - Kielczany
L - lokalna
1174B
Sejny - Sumowo
L - lokalna
1175B
Sejny - Berżałowce
L - lokalna
1176B
Poćkuny - Berżniki
L - lokalna
1177B
Berżniki - Berżałowce L - lokalna
-Giby
1178B
Ogrodniki - Berżniki
L - lokalna
1179B
Berżniki - Dubowo
L - lokalna
- Zelwa

Drogi gminne stanowią układ uzupełniający i pełnią funkcje dojazdowe do wiejskich
jednostek osadniczych. W studium wskazano istniejące drogi gminne wyszczególnione w
poniższej tabeli:
GMINA SEJNY - WYKAZ DRÓG GMINNYCH
Rodzaj nawierzchni
Lp.

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

Nr
drogi

10221
1B
10221
2B
10221
3B
10221
4B
10221
5B
10221
6B
10221
7B
10221
8B
10221
9B
10222
0B
10222
1B
10222
2B
10222
3B
10222
4B
10222
5B
10222
6B
10222
7B
10222
8B
10222
9B
10223
0B

Przebieg drogi

Bubele – Kielczany
Kielczany – Klejwy
Klejwy przez wieś
Klejwy – Babańce
Łumbie – Klejwy
Bubele – Łumbie
Bubele – Rynkojeziory –
Jodeliszki
Konstantynówka
– Łumbie
Łumbie przez wieś I
Łumbie przez wieś II
Nowosady – Bubele
Gryszkańce przez wieś
Gryszkańce –
Gawieniańce
Burbiszki
przez wieś
Burbiszki przez PGR
Konstantynówka –
Burbiszki
Konstantynówka
przez
wieś
Jodeliszki
– Jenorajście
Jodeliszki – Burbiszki
Konstantynówka – Bubele

bitumic
zna

grunto
wa

żwirowa

Długość
odcinka
[km]

3,025
1,000
3,410
1,000
0,650
0,500
0,800
-

1,225
1,100
1,050

1,700
1,125
2,975
1,650
1,200
1,600
1,800
1,550
1,450
1,400
0,700
0,500
2,655
1,950
2,050
-

3,025
2,700
1,125
2,975
3,410
2,650
1,850
1,600
1,800
1,550
1,450
1,400
1,225
0,700
1,000
3,455
1,950
2,050
1,100
1,050

Szeroko
Szeroko
ść
ść
nawierz
korony
chni

6
5
5
4
6
4
6
5
4,5
4,5
4,5
5
4
5
5
6
4,5
5
4
4

8
6
6
7
7
6
8
6
6
6
6
7
5
7
6
8
6
6
6
6
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

10223
1B
10223
2B
10223
3B
10223
4B
10223
5B
10223
6B
10223
7B
10223
8B
10223
9B
10224
0B
10224
1B
10224
2B
10224
3B
10224
4B
10224
5B
10224
6B
10224
7B
10224
8B
10224
9B
10225
0B
10225
1B
10225
2B
10225
3B
10225
4B
10225
5B
10225
6B
10225
7B
10225
8B
10225
9B
10226
0B
10226
1B
10226
2B
10226
3B
10226
4B
10226
5B
10226
6B
10226
7B
10226
8B
10226
9B
10227
0B
10227
1B
10227
3B
10227
4B
10227
5B
10205
1B
10205
0B
10204
8B
10204
9B
10204
5B

Gawieniańce – Radziucie
Żegary – Konstantynówka
Radziucie –
Konstantynówka
Radziucie
– Jenorajście
Żegary – Ogrodniki
Żegary – Krasnogruda
Krasnogruda – Dusznica
Gawieniańce przez wieś
Dusznica - pas graniczny
Dusznica – Hołny Mejera
graniczny)
Zaleskie – Maciejowizna –
Sztabinki
Sejny
– Zaleskie
Sztabinki – Dworczysko –
Półkoty
Dworczysko
– Hołny
Wolmera– Sztabinki
Poćkuny
Ogrodniki – Rachelany –
Hołny Wolmera – Podlaski
– Markiszki
Hołny
Wolmera –
Markiszki
Półkoty
– Hołny Wolmera
Berżniki (granica
państwa)– Dubowo –
Berżniki
Wigrańce – Zelwa
Wigrańce – Berżałowce
Berżałowce – Zelwa
Degucie – Kukle
Bosse – Berżałowce –
Berżniki – Iwanówka
Posejanka
Folwark Berżniki
Zaleskie – Posejny –
Olszanka– –Zaruby
Krejwińce
Posejny
–
Świackie
Posejny – Posejanka
Posejny –
Grudziewszczyzna
–
Radziuszki
przez wieś
Degucie – Babańce
Radziuszki
Radziuszki – Marynowo
Marynowo – Sejny
Marynowo przez wieś
Marynowo – Iwanówka
Marynowo – Iwanówka –
Daniłowce
Kielczany przez wieś
Iwanówka – Lasanka –
Daniłowce
Bosse
– Pomorze
Sumowo – Iwanówka
Lasanka – Iwanówka
Głuszyn – Daniłowce
Żłobin – Sumowo
Skustele – Sumowo
Żłobin – Łopuchowo –
Radziuszki
Stabieńszczyzna
–
Radziuszki

4,620
3,200
2,610
3,500
3,250
3,900
0,900
4,025
0,800
1,600
2,450
2,050
2,620
2,500
1,000
1,975
-

2,450
1,270
2,890
0,900
0,600
2,160
3,350
3,000
2,050
2,200
0,500
1,100
1,550
1,750
0,300
0,120
1,200
0,450
0,200
0,400
0,500
-

0,775
1,650
1,050
0,990
2,450
0,400
4,510
2,850
5,670
3,850
0,500
1,900
0,550
0,950
0,900
1,800
0,400
0,200

4,620
3,975
2,450
1,270
2,610
1,650
2,890
0,900
0,600
3,500
1,050
3,250
4,890
2,450
1,300
4,025
5,310
2,160
2,850
5,670
3,350
3,000
2,050
3,850
0,500
2,200
0,500
1,100
3,500
2,450
1,550
2,050
0,550
2,620
2,500
1,750
0,300
0,950
0,900
1,800
0,120
1,200
0,450
0,200
1,400
0,400
1,975
0,500
0,200

6
6
3,5
3
3,5
4
4,5
3
3
6
3
6
6
3,5
5
4
3,5
4
3
5
3
3
3
3
3
3
3
3
4
6
3
6
3
6
6
3
3
3
3,5
3,5
3
3
3
3
6
3
6
3
3,5

7
7
5
5
7
6
9
5
10
7
6
7
8
6
9
6
9
6
6
9
5
5
5
6
5
5
6
5
6
8
5
9
5
8
8
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
6
8
5
5
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70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

10204
4B
10174
0B
10173
9B
10174
1B
10174
2B
10227
6B
10227
7B
10227
8B
10227
9B
10228
0B
10228
1B

Stabieńszczyzna –
Babańce – Kielczany
Widugiery
Dziedziule – Klejwy –
Michnowce– Widugiery
Jodeliszki
Sankury – Burbiszki
granica państwa
Kielczany
– Rynkojeziory
Rynkojeziory przez wieś
Hołny Wolmera gr.
Państwa Podlaski gr.
Berżniki
Państwa przez wieś
Dubowo
Krejwińce przez wieś
RAZEM:
Udział procentowy

1,100
1,300
1,450
1,200
0,500
0,900
57,83
5
36,75
%

32,31
5
20,54
%

0,650
1,100
2,650
1,450
0,537
2,580
0,630
1,920
67,217
42,71%
%

0,650
1,100
3,750
1,300
1,450
1,450
1,200
0,537
2,580
1,130
2,820
157,36
1007 %

4
4
6
6
6
6
6
9
12
3,5
3,5

6
6
7
8
10
6
6
6
6
6
6

Drogi gminne nie spełniają standardów dróg publicznych, określonych w przepisach dla
najniższej klasy D – dojazdowej. Wymagane pasy drogowe są zbyt wąskie. Większość dróg
ma pasy o szerokości zaledwie 5 – 6 m, co kwalifikuje je raczej w kategorii dróg
wewnętrznych ogólnodostępnych. Niezależnie od tego zaobserwowano dążność do urządzania
dróg, dostosowując ich nawierzchnię w miarę możliwości do potrzeb użytkowników, zgodnie z
wymaganiami techniczno – użytkowymi.
Gminne drogi wewnętrzne.
Gminne drogi wewnętrzne stanowią układ dróg ogólnodostępnych, umożliwiających
gospodarcze wykorzystanie terenów rolniczych, dojazd do zabudowy zagrodowej i innych
obiektów położonych peryferyjnie.
Szerokość dróg wewnętrznych, służących jako dojazd do zabudowy nie może być mniejsza niż
5,00m w liniach rozgraniczających.
Nie stawia się wymagań technicznych. Urządzenie dróg wewnętrznych należy dostosować do
potrzeb wynikających z ich znaczenia.
Ścieżki rowerowe, trasy rowerowe, szlaki turystyczne.
Trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym przebiegają:
 wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 653 do miasta Sejny,
 Sejny – Żegary – Dusznica, wzdłuż drogi powiatowej nr 1164B i 1166B, w kierunku
granicy RP - RL
 Żegary – Burbiszki, wzdłuż drogo powiatowej nr 1165B, w kierunku granicy RP – RL.
Trasy rowerowe o znaczeniu regionalnym przebiegają:
 Sejny – Berżałowce, wzdłuż drogi powiatowej nr 1175B;
 Berżałowce – Berżniki, wzdłuż drogi powiatowej nr 1177B i 1176B;
 Berżniki, wzdłuż drogi gminnej nr 102050B – w kierunku granicy RP – RL.
Wymienione trasy łączą się ze ścieżkami o znaczeniu lokalnym, umożliwiając penetrację w
zasięgu całej gminy.
Na terenie gminny wskazano główną trasę turystyczno – poznawczą, która biegnie:
 od granicy RP- RL (w części południowej gminy) – Berżniki – Ogrodniki - Hołny
Mejera – granica RP RL, wzdłuż dróg: 102250B, 1176B, 1178B, 16;
 Ogrodniki - Żegary – Radziucie – Jenorajście – Burbiszki – granica RP – RL, wzdłuż
dróg: 1-2235B, 102237B, 102236B, 1165B, 102225B, 101742B;
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Żegary- Gawieniańce – Łumbie – Klejwy, wzdłuż dróg: 1166B,, 1164B, 102220B,
1167B, 102215B, 102214B.
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Telekomunikacja
Wsie gminy Sejny i rolnictwo znajdują się w fazie głębokiej transformacji.
Zasadniczym problemem jest i pozostanie kwestia efektywności produkcji i produktywności
gospodarstw. Stwarza to konieczność rozwinięcia na terenie wiejskim różnego rodzaju
pozarolniczej działalności gospodarstw.
Wymaga to jednak stworzenia odpowiedniej bazy strukturalnej, w tym przede wszystkim
rozwiniętej sieci telekomunikacyjnej. Aktualny stan sieci telekomunikacyjnej gminy Sejny
należy oceniać jako bardzo dobry. zadawalający. Na dzień 31.12.1996 r.
dla gminy Sejny
-16,07%
dla województwa suwalskiego na wsi
- 6,64%
dla kraju na terenach wiejskich
- 6,74%
Oznacza to, znaczny wzrost poprawy dostępności społeczeństwa gminy Sejny do usług telekomunikacyjnych
porównywalny ze wskaźnikiem w miastach.
Taki stan osiągnięto dzięki zaangażowaniu się społeczeństwa gminy Sejny w Społeczne Komitety Telefonizacji
wsi, które w latach 1995 i 1996 działały w tym rejonie.
W wyniku takiej działalności podłączono 550 abonentów z 44 wsi.
Efektem tego jest znaczna poprawa wskaźników abonentów na 100 mieszkańców
Tab. Gęstość telefoniczna w gminie Sejny
-stan na dzień 31.12.1996 r.
Ludność na
Liczba
Liczba
%
Gęstość
Nazwa wsi
wsiach w
gospodarstw
abonentów w
gospodarstw
ab./100
1996r.
domowych
1996r.
ztelefon.
mieszkańców
Babańce
80
22
17
77,27
21,25
Berżniki
280
87
54
62,07
19,29
Berżniki Folwark
76
23
1
4,35
1,32
Berżałowce
118
31
20
64,52
16,95
Bosse
91
29
15
51,72
16,48
Bubele
115
27
19
70,37
16,52
Burbiszki
140
40
25
62,50
17,86
Degucie
55
14
9
64,29
16,36
Dubowo
98
28
4
14,29
4,08
Dusznica
124
31
28
90,32
22,58
Dworczysko
51
14
4
28,57
7,84
Gawieniańce
66
20
15
75,00
11,73
Grudziewszczyzna
54
16
9
56,25
16,67
Gryszkańce
47
13
12
92,31
25,53
Hołny Mejera
61
18
16
88,89
26,23
Hołny Wolmera
167
40
27
67,50
16,17
Jenorajście
66
17
10
58,82
15,15
Jodeliszki
57
12
11
91,67
19,30
Kielczany
96
24
15
62,50
15,63
Klejwy
248
60
28
46,67
11,29
Kolonia Sejny
61
15
11
73,33
18,03
Konstantynówka
47
16
6
37,50
12,77
Krasnogruda
57
16
7
43,75
12,28
Krasnowo
77
20
14
70,00
18,18
Krejwińce
120
33
12
36,36
10,00
Lasanka
42
13
6
46,15
14,29
Łumbie
206
51
31
60,78
15,05
Markiszki
33
9
3
33,33
9,09
Marynowo
122
32
19
59,38
15,57
Nowosady
40
10
8
80,00
20,00
Ogrodniki
66
23
21
91,30
31,82
Olszanka
39
9
8
88,88
20,51
Podlaski
34
13
1
7,69
2,94
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Posejanka
58
15
11
73,33
18,97
Posejny
88
25
22
88,00
25,00
Poćkuny
88
19
5
26,32
5,68
Półkoty
94
29
15
51,72
15,96
Rachelany
53
14
11
78,57
20,75
Radziucie
113
34
23
67,65
20,35
Radziuszki
114
34
17
50,00
14,91
Rynkojeziory
50
14
9
64,29
18,00
Sumowo
97
25
20
80,00
20,62
Sztabinki
107
26
7
26,92
6,54
Świackie
27
7
5
71,43
18,52
Wigrańce
47
16
2
12,50
4,26
Zaleskie
156
374
29
78,38
18,59
Zaruby
70
16
9
56,25
12,86
Żegary
173
37
31
83,78
17,92
RAZEM GMINA
4369
1174
702
59,80
16,07
Ponadto na terenie gminy zostało zainstalowanych 7 ogólnodostępnych aparatów publicznych: pięć w
miejscowości Ogrodniki na przejściu granicznym i po jednym w miejscowości Dusznica i Radziuszki.
Na przejściu granicznym w Ogrodnikach funkcjonuje stacja dalekopisowa.
Na terenie gminy Sejny zainstalowanych jest 702 abonentów, w tym 34 firm.
Nie we wszystkich wsiach gminy Sejny wskaźnik ilości abonentów na 100 mieszkańców jest jednakowy.
W tej sytuacji istnieje potrzeba powołania Społecznych Komitetów Telefonizacji w następujących wsiach:
Berżniki Folwark, Dubowo, Dworczysko, Markiszki, Podlaski, Poćkuny, Sztabinki i Wigrańce.
W wyniku ich operatywnego działania istnieje potrzeba pozyskania środków na ten cel.
Ponadto, z uwagi na pełną zajętość centrali w Sejnach istnieje potrzeba jej rozbudowy.



Elektroenergetyka
Zwiększenie pewności i dostawy energii elektrycznej dla potrzeb Gminy możliwe do
osiągnięcia poprzez:
1. Budowę nowych linii 110kV pracujących w tzw. pierścieniu.
Budowa nowych linii 110kV dla potrzeb gminy Sejny jest uzależniona od poprawy
zasilania systemu energetycznego północno - wschodnich terenów województwa podlaskiego.
Poprawa zasilania systemu energetycznego w/w regionu jest możliwa poprzez budowę
projektowanej linii napowietrznej nowo wybudowaną, dwutorową napowietrzną linię
elektroenergetyczną 400kV Narew – Ełk - Alytus. Trasa projektowanej linii jest ujęta w Studium
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego. Linia ta w pierwszym okresie będzie
pracowała na napięcie 110kV zasilając „wyspowo” tereny województwa podlaskiego. Całkowita
długość linii Narew – Ełk - Alytus na terenie Polski wyniesie ok.237 km, dla terenów Na terenie
gminy Sejny linia ma długość jest to ok. 1,63 km. Równolegle z projektowaną budową linii
400kV projektuje

Planuje się budowę linii 110kV wychodzących z Głównego Punktu Zasilania w m. Sejny.
Odpowiednie pola wyjściowe 110kV w GPZ Sejny dostosowano do potrzeb projektowanych
linii 110kV.
Projektuje się dwa warianty zamknięcia w tzw. pierścień GPZ Sejny:
- wariant I: projekt budowy linii 110kV relacji GPZ Sejny kierunek - projektowana linia
napowietrzna 400kV do granicy Polski -Litwy i drogi a-l 15;
(wariant najbardziej prawdopodobny do realizacji).
- wariant II: projekt budowy linii 110kV relacji GPZ Sejny w kierunku granicy Polski i Litwy
między wsią Hołny Wolmera i wsią Rachelany;
(wariant mniej prawdopodobny do realizacji).
Projektowana budowa linii elektroenergetycznej Linia elektroenergetyczna 400kV oraz
projektowana budowa linii elektroenergetycznych 110kV ( wariant I lub wariant II ) w pełni
zaspokoi dostawę energii elektrycznej nie tylko dla potrzeb mieszkańców gminy Sejny ale
całego regionu północno -wschodniego.
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Dążenie do wykonania powiązań pomiędzy poszczególnymi ciągami i odgałęzieniami
linii napowietrznych 20kV.
Skrócenie ciągów liniowych ,zmniejszenie spadków napięć ,zwiększenie pewności zasilania
można osiągnąć poprzez wykonanie powiązań pomiędzy poszczególnymi ciągami i
odgałęzieniami linii napowietrznych SN 20kV, a w szczególności powiązania poprzez
budowę linii napowietrznych pomiędzy stacjami:
- Dusznica - WOP; - jest projekt techniczny,
- Radziucie - Żegary, - planowane,
- Burbiszki - Burbiszki, - planowane.
3. Zwiększenie przekrojów przewodów ciągów głównych linii napowietrznych 20kV. W
planach remontów, modernizacji i budowy linii napowietrznych 20kV zastosować
przekroje przewodów ciągów głównych minimalne 50mm2.
4. Bezwzględnie wyeliminować przewody Fe w liniach napowietrznych.
5. Wymienić stare transformatory o mocy 20kVA w stacjach transformatorowych.
6. Wymienić stacje transformatorowe typu ŻH i typu STS na nowe.
Dokonać oceny stanu technicznego stacji transformatorowych. Stacje
transformatorowe przeznaczone do remontu kapitalnego w bardzo złym stanie
technicznym wymienić na nowe. W stacjach przeznaczonych do przeglądu wymienić
piony główne i szafki rozdzielcze SR.
7. Ogólnie należy wdrożyć tzw. program reelektryfikacji wsi polegający na
kompleksowej modernizacji istniejącej sieci elektroenergetycznej SN 20kV i NN
0,4kV, uzależniony od posiadanych środków finansowych. ze strony dostawcy i
odbiorcy energii elektrycznej. Plan reelektryfikacji wsi w gminie Sejny na lata 1998 2005 został opracowany i jest realizowany przez ZEB S.A. Rejon Energetyczny
Augustów.
2.



Zaopatrzenie w gaz
Oceniając system zaopatrzenia wsi w gaz należy stwierdzić, ze wynika on z
wieloletnich zaniedbań, kiedy to rozwój infrastruktury sterowany był centralnie - stąd brak
sieci gazowych. Brak gazownictwa przewodowego zastąpiony został gazownictwem
bezprzewodowym, który obecnie nie jest niczym limitowane. Biorąc pod uwagę
charakterystyczną luźną zabudowę wsi uznaje się, że system gazyfikacji bezprzewodowej jest
w tej gminie uzasadniony i praktycznie jedynie możliwy. System ten nie ma praktycznie
żadnych ograniczeń, a jego niezaprzeczalną zaletą jest bezkonfliktowość.


Ciepłownictwo
Ze względu na specyfikę gminy istniejący stan ciepłownictwa, gdzie każdy zapewnia
sobie ciepło we własnym zakresie, jest odpowiedni i wystarczający.


Gospodarka odpadami

Dotychczasowy sposób gospodarowania odpadami komunalnymi jest poprawny, lecz nie
wystarczający. Uwzględniając duże odległości od „producentów odpadów” do wysypiska należało by
zastanowić się nad stworzeniem punktów zbiorczych odpadów. Jest to problem głównie ekonomiczny, ale także
środowiskowy, gdyż wymaga wyznaczenia odpowiednich do tego celu terenów.
Słabe strony gospodarki odpadami to:
brak selektywnej zbiórki odpadów, jest to niezbędne aby wydłużyć czas eksploatacji wysypiska,
brak bakutilu.
Dobre strony gospodarki odpadami to:
posiadanie i wspólne korzystanie przez gminę i miasto z prawidłowo zaprojektowanego
wysypiska.

Gospodarkę odpadami komunalnymi gmina prowadzi zgodnie z zasadami ustalonymi w
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ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (j.t. Dz.U.
2013r. poz.1399 z poźn.zm.) oraz stosownym „Regulaminem utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Sejny”.
W granicach gminy zlikwidowano wysypiska śmieci i wylewiska.

Zaopatrzenie w wodę
Ocena gospodarki wodą jest pozytywna. Znaczny rozwój sieci wodociągowej w ostatnich 2
latach, który objął ponad 60% wsi jest właściwym kierunkiem działania zapewniającym
mieszkańcom gminy wodę odpowiadającą wymogom MZiOS. Sieć wodociągowa
wykonywana jest z właściwych materiałów i w znacznej części w dobrym stanie.
Niekorzystne strony to:
- brak opracowania i wyznaczenia stref ochrony ujęć wody, co może doprowadzić to
skażenia wody w warstwie wodonośnej,
- brak pomiarów zużycia wody przez odbiorców - nie pozwala na określenie strat wody
i wykrywania awarii,
- brak monitoringu pracy sieci i urządzeń wodociągowych - może to doprowadzić do
nieuzasadnionych strat ekonomicznych i nadmiernej eksploatacji ujęć wody,
- nie dostosowania organizacyjne do rozwoju sieci,
- całkowity brak dbałości o zbiorniki p.poż. budowanych z funduszy społecznych.

Gospodarka ściekowa
Ocena gospodarki ściekowej jest jednoznacznie negatywna. Jest to dziedzina od wielu lat
całkowicie zaniedbana i pozostawiona sama sobie, stąd i efekty tego.
Wylewanie wszystkich ścieków na nielegalnym wylewisku doprowadziło do lokalnej
katastrofy ekologicznej, a w dalszej przyszłości może doprowadzić do skażenia wszystkich
wód gruntowych w gminie. Taka działalność jest karalna. Nie prowadzi się żadnych rejestrów
ilości ścieków wywożonych z poszczególnych gospodarstw, a więc należy podejrzewać, że
nieszczelne szamba są źródłami lokalnych zanieczyszczeń środowiska, i złej jakości wody w
wielu studniach domowych. Ponadto brak otworów kontrolnych wokół wylewiska
pozwalających określić jakość i zasięg skażenia gruntu i wód podziemnych.

Rozdział 16.
UWARUNKOWANIA
WYNIKAJĄCE
Z
ZADAŃ
SŁUŻĄCYCH
REALIZACJI PONADLOKALNYCH CELÓW PUBLICZNYCH
Inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym mogą występować na obszarze
gminy Sejny w związku z ustaleniami PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO zatwierdzonego Uchwałą Nr IX/80/03 Sejmiku
Województwa Podlaskiego z dnia 27 czerwca 2003r., z późn. zmianami.
Należą do nich następujące przedsięwzięcia:
1) w zakresie komunikacji i transportu:

droga krajowa nr 16 klasy GP: granica województwa – Augustów – Pomorze –
Poćkuny – Ogrodniki – granica państwa;

droga wojewódzka nr 651 klasy Z: Gołdap – Żytkiejmy – Szypliszki – Sejny;

droga wojewódzka nr 653 klasy G: Sedranki - granica województwa – Bakałarzewo –
Suwałki – Sejny – Poćkuny;
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droga wojewódzka nr 663 klasy Z: Pomorze – Sejny;
przejście graniczne drogowe (wewnętrzne) w miejscowości Ogrodniki;
przejście graniczne (wewnętrzne) w Widugierach i Berżnikach;
międzynarodowy szlak turystyki rowerowej Suwałki – Wigry – Stary Folwark – Sejny
– Kapczamiestis);

trasy rowerowe międzynarodowe; R11 (Ateny – Przylądek Północny) Długoburz –
Zambrów – Wygoda – Łomża – Wizna – Sambory – Brzostowo – Łoje Awissa – RudaPieńczykowo – Kuligi – Tajno – łanowe – Śluza Sosnowo – Kopiec – Brzeszcze –
Augustów – Serwy – Danowskie - Bryzgiel – Stary Folwark – Maćkowa Ruda –
Karolin – Sejny – Żegary – Dusznica – Ogrodniki;
 „Pierścień rowerowy Suwalszczyzny”: Puńsk – Trakiszki – Kompocie – Wojtokiemie –
Sejny – Karolin - Wysoki Most – Stary Folwark – Suwałki – Bakałarzewo – Wiżajny –
Budzisko;
 powiązanie tras ww. turystycznych z trasami międzyregionalnymi, regionalnymi i
lokalnymi, w szczególności łączącymi elementy zagospodarowania turystycznego wraz
z infrastrukturą;
2) w zakresie infrastruktury technicznej; energetyka, telekomunikacja, gaz:
 realizowana linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 400kV Ełk – Alytus, której
przebieg przez gminę Sejny został ustanowiony w „Miejscowym planie
zagospodarowania
przestrzennego
dwutorowej
napowietrznej
linii
elektroenergetycznej 400kV Ełk – granica RP na terenie gminy Sejny ” zatwierdzonym
Uchwałą Nr XXV/125/2013 Rady Gminy Sejny z dnia 4 marca 2013r.

linia WN 110kV RPZ „Hańcza” Suwałki- RPZ Sejny (w nowej edycji planu
projektowana jest linia WN 110kV Sejny – Puńsk – Wiżajny);

projektowana linia gazociągu wysokiego ciśnienia WAR.I DN400 wraz ze stacja
redukcyjno – pomiarową I0 (odcinek Suwałki – Jeleniewo –Krasnopol – Sejny oraz
Sejny – Giby – Płaska;)
3) w zakresie środowiska przyrodniczego:
 Rezerwaty: Łempis i Kukle;
 Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Sejneńskie;
 Obszary Natura 2000: Oso Puszcza Augustowska, SOO Pojezierze Sejneńskie, SOO
Ostoja Augustowska;
 Transgraniczny Obszar Chroniony „Trzy Puszcze”;
4) w zakresie środowiska kulturowego:
 zespoły i obiekty zabytkowe (m.in. zespół dworsko –parkowy w Hołnach Mejera;
 twórcze kontynuowanie lokalnych tradycji oraz nawiązywanie do wartościowych
historycznych sposobów aranżacji przestrzeni publicznych i form zabudowy.
5) Należy uwzględnić ustalenia dotyczące gminy Sejny zawarte w „Planie gospodarki
odpadami województwa podlaskiego na lata 2012 – 2017” przyjętym Uchwałą Br XX/234/12
Sejmiku Województwa Podlaskiego z dna 21 czerwca 2012r.





Zgodnie z art.48 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2015r.poz. 199 z późn.zm) ministrowie i centralne organy
administracji rządowej , w zakresie swojej właściwości rzeczowej, sporządzają programy
zawierające zadania rządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu
krajowym. Zgodnie zart.49 ust.2 ww. ustawy ministrowi i centralne organy administracji
rządowej występują do marszałka właściwego województwa z wnioskiem o wprowadzenie
programu do planu zagospodarowania przestrzennego województwa. Jedynymi dokumentami
do uwzględnienia w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
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przestrzennego są zgodnie z art. 48 ust.3 ww. ustawy programy przyjęte przez Radę Ministrów
w drodze rozporządzenia.
Aktualnie brak informacji o nowych programach na terenie gminy Sejny, przyjętych przez
Radę Ministrów.
W
nowej edycji planu województwa podlaskiego przewiduje się „Budowę
międzysystemowego gazociągu stanowiącego połącznie systemów przesyłowych
Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego
obsługi na terenie województw: mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko – mazurskiego”
Projektowana inwestycja jest objęta ustawą z dnia 24 kwietnia 2009r. o inwestycjach w
zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu – Dz.U. z
2009r. Nr 84, poz.700 wraz z późn.zm.

Rozdział 17.
UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYMAGAŃ DOTYCZACYCH
OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ
Ochronę przeciwpowodziową realizuje się na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca
2001r. Prawo wodne (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 469 z późn.zm.)
Zgodnie z Prawem wodnym:
 przez obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi rozumie się określone we wstępnej
ocenie ryzyka powodziowego obszary, na których istnieje znaczące ryzyko powodzi lub
jest prawdopodobne wystąpienie znaczącego ryzyka powodzi;
 przez obszary szczególnego zagrożenia powodzią rozumie się:
 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi
raz na 100 lat,
 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi
raz na 10 lat,
 obszary, między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim
brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, a także wyspy i
przymuliska, o których mowa w art. 18, stanowiące działki ewidencyjne,
 pas techniczny w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach
morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;
Potencjalne zagrożenie powodziowe może być związane jedynie z rzeką Marychą. Obszary
narażone na niebezpieczeństwo powodzi wraz z zasięgiem zalewu bezpośredniego wodą o
prawdopodobieństwie 1% wskazano na rysunku STUDIUM,
zgodnie z wytycznymi
opracowania pod nazwą „Studium dla potrzeb planów ochrony przeciwpowodziowej - rzeka
Marycha – etap III” z 2006r. Z opracowania tego wynika, że zalewiska powodziowe mają
znaczny zasięg.
Na terenie gminy Sejny rzeka Marycha znajduje się w większości w Obszarze Chronionego
Krajobrazu „Pojezierze Sejneńskie”, gdzie obowiązuje zakaz realizacji obiektów
budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegowej jezior, rzek i innych zbiorników
wodnych. Ewentualne tereny zalewowe na ogół nie wykraczają poza tę strefę. Ograniczenia w
zagospodarowaniu terenów chronionych na podstawie przepisów o ochronie przyrody,
skutecznie wykluczają tereny zalewowe spod zabudowy.

GMINA SEJNY
Cel
Forma

WALORYZACJA REKREACYJNO-EKOLOGICZNA OBSZARU GMINY
zdrowy wypoczynek
zagospodarowanie rekreacyjne i uzdrowiskowe
Tabela
Klasy waloryzacji w punktach
Klasa I

L.p.

Nazwa wsi

1

2.

l. Babańce
2. Berżałowce
3. Berżniki
4. Berżniki Folwark
5. Bossę
6. Burbiszki
7. Bubel e
8. Degucie
9. Dubowo
10. Dusznica
11. Dworczysko
12. Gawieniańce
13. Grudziewszczyzna
14. Gryszkańce
15. Hołny Mejera
16. Hołny Wolmera
17. Jenorajście
18. Jodeliszki

Klasa II

Klasa III

walory wybitnie
walory średnio
korzystne
korzystne
środo- środo- suma środo- środo- suma
wisko wisko pun- wisko wisko punktów
(54przy- antro- któw przy- antro(9036pkt)
rod- poge- 54pkt) rod- pogenicze niczne
nicze niczne
(45(45(26(2627pkt) 27pkt)
18pkt) 18pkt)
3.

4.
5
10
25
25
5
30
15
5
5
20
10
25
5
20
20
29
15

5.
10
14
10
14
14
15
14
14
9
9
9
30
14
9
19
14
23
14

7.

6.
15
24
35
39
19
45
29
19
14
29
19
55
19
9
39
34
52
29

3
15
9
6
3
9
3
3
3
15
12
9
3
6
6
3
3

9.

8.
3
3
19
10
3
15
3
6
3
9
9
3
3
3
6
6
6

6
18
28
16
6
24
6
9
6
24
21
12
6
6
9
6
9
9

Klasa IV

Klasa V

walory
warunki
mało korzystne
niekorzystne
środo- środo- suma środo- środo- suma
punwisko wisko punktó wisko wisko
w
któw
przy- antroprzy- antro(35rod- poge- 20pkt) rod- pogenicze niczne
nicze niczne
(17(1710pkt) 10pkt)
10.

11.

6
1
1
2
6

3
2

4
6
6

2
1
2
1

3
1
6
6
3
4
2
4

2

1
3
2
2
2
2

13.

12.
9
3
1
2
8

0
0

6
7
8
1
3
2
9
8
5
6
2
6

0
0
0

0

0
0
0
0

warunki
konfliktowe
suma
środo- środowisko wisko punktów
przy- antro- (-90pkt)
rodpogenicze niczne
((45pkt) 45pkt)

14.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

15.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

17.

16.

-5

-5

-5

-5

-5

-5

-5
-5

-5
-5

19. Kielczany
20. Klejwy
21. Konstantynówka
22. Krasnogruda
23. Krasnowo
24. Krejwińce
25. Lasanka
26. Łumbie
27. Markiszki
28. Marynowo
29. Nowosady
30. Olszanka
31. Ogrodniki
32. Poćkuny
33. Półkoty
34. Podlaski
35. Posejanka
36. Posejny
37. Rachelany
38. Radziuszki
39. Radziucie
40. Rynkojeziory
41. Sejny - Kolonia
42. Sumowo
43. Sztabinki
44. Świackie
45. Wigrańce
46. Zaleskie
47. Zaruby
48. Żegary

15
15
15
25
15
15
5
5
15
10
5
20
20
20
20
5
10
25
15
10
20
25
5
40
5
35

14
14
9
23
14
14
14
14
14
14
14
14
20
14
14
14
14
14
14
14
19
14
14
14
24
14
25
14
14
24

29
29
24
48
29
29
19
19
29
14
24
19
40
34
34
34
19
14
24
14
44
29
24
34
49
19
65
14
19
59

6
9
15
12
7
6
12
9
3
6
6
3
9
6
6
6
6
3
3
6
9
3
9
12
3
6
6

6
6
12
3
9
3
6
6
3
6
9
9
9
12
3
3
3
3
3
3
6
3
6
3
3
6

12
15
27
15
16
6
15
15
9
6
9
6
18
15
15
18
9
6
6
6
12
3
3
12
18
6
6
9
3
12

3
3

3
4
3
3
3
5
4
6
2
3
3
1
5
6
5
6
1
5
5
2
6
1
5
7

1
2
1
1
2
1
3
1
2
3
2
2
1
1

2
2
2
3
1
3
3
3
1
2
5
2

4
5
1
1
5
5
6
4
5
8
6
8
3
4
3
1
7
8
7
9
2
8
8
5
1
8
1
7
9

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-5

-5

-5

-5

-5

-5

-5

-5

-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5

-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5

-5

-5

-5
-5

-5
-5

