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1. Wprowadzenie – przedmiot, cel i zakres opracowania 
 

Podstawą do sporządzenia bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę jest art. 10 ust. 1 pkt. 7 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1073 z późn. zm.), zgodnie z którym w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy uwzględnia się uwarunkowania wynikające z potrzeb i możliwości rozwoju 

gminy poprzez przeprowadzenie analiz ekonomicznych, środowiskowych i społecznych, prognoz de-

mograficznych oraz bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę.  

 

Dokonując bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę formułuje się, na podstawie analiz 

ekonomicznych, środowiskowych, społecznych, prognoz demograficznych oraz możliwości finanso-

wych gminy maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę, wyrażone w ilości po-

wierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy. W celu określenia możliwości roz-

woju Gminy szacuje się chłonność, położonych na terenie gminy, obszarów o w pełni wykształconej 

zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki osadniczej oraz obszarów prze-

znaczonych w planach miejscowych pod zabudowę. Porównuje się maksymalne w skali gminy zapo-

trzebowanie na nową zabudowę oraz sumę powierzchni użytkowej zabudowy obecnie możliwej do 

realizacji na terenie gminy. Zgodnie z art. 10 ust. 5 pkt. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku, gdy zapotrzebowanie na nową zabudowę nie 

przekracza sumy powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy – nie przewidu-

je się lokalizacji nowej zabudowy poza obszarami w granicach jednostki osadniczej oraz obszarów 

przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę. Natomiast gdy zapotrzebowanie przekracza 

sumę bilans terenów pod zabudowę uzupełnia się o różnicę tych wielkości i przewiduje się lokalizację 

nowej zabudowy poza ww. obszarami.  

 

Niniejszy bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę został sporządzony na potrzeby projektu 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsk. Przedmiotowy 

projekt Studium stanowi realizację uchwały nr 74/XIII/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przy-

stąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Bielsk. Asumptem do opracowania Studium, zgodnie z wynikami oceny aktualności Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsk, sporządzanej na podsta-

wie art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, są m.in. 

konieczność dostosowania jego formy i zakresu ustaleń do aktualnie obowiązujących przepisów prawa 

oraz uwzględnieni ustaleń dokumentów o znaczeniu ponadlokalnym, a także dostosowanie polityki 

przestrzennej w nim zawartej do zachodzących zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktu-

alnych potrzeb rozwojowych gminy Bielsk. 

2.  Analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne dla gminy Bielsk. 
 

Jednym z elementów sporządzenia bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę jest uwzględ-

nienie uwarunkowań wynikających z potrzeb i możliwości rozwoju gminy poprzez przeprowadzenie 

analiz ekonomicznych, środowiskowych i społecznych. 

2.1 Analiza ekonomiczna 
 

Na stan finansów publicznych gminy Bielsk składają się zarówno dochody, jak i wydatki okre-

ślone w budżecie gminy.   

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. z 2017 r. 

poz. 1453) wskazuje, że wśród dochodów jednostek samorządu terytorialnego znajdują się: dochody 

własne, subwencje ogólne oraz dotacje celowe z budżetu państwa.  
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Do dochodów własnych gminy, zgodnie z ww. ustawą, zaliczane są wpływy z podatków wpływy 

z opłat, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów 

budżetowych, dochody z majątku gminy, spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy, dochody z kar 

pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz 

budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami, odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, odsetki od nieterminowo przeka-

zywanych należności stanowiących dochody gminy, odsetki od środków finansowych gromadzonych 

na rachunkach bankowych gminy, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, 

inne dochody należne gminie na podstawie przepisów odrębnych.  

 

Wydatki z budżetu gminy służą przede wszystkim realizacji zadań publicznych jednostki samo-

rządu terytorialnego, określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, oraz na 

wykonywaniu innych operacji finansowych. Wydatki z budżetu gminy mogą przybierać formę wydat-

ków bieżących lub majątkowych. Na wydatki bieżące składają się m.in. dotacje, wynagrodzenia i po-

chodne od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakupy towarów i usług, wydatki 

związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i obsługiwanych przez nie organów. 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 

1870 z późn. zm.) Wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach określonych 

w ustawie budżetowej,  w uchwale budżetowej gminy lub planie finansowym jednostki sektora finan-

sów publicznych 

 

Możliwości finansowania przez Gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury tech-

nicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy zostały omó-

wione w rozdz. 5 

 

Dochody z budżetu gminy 

Zgodnie z danymi dla gminy Bielsk na lata 2010–2015 w ostatnich czterech latach odnotowany 

został wzrost dochodów do budżetu Gminy. W roku 2015 dochody z budżetu gminy Bielsk wynosiły 

29,3 mln zł, co stanowi wzrost o ok. 5,4% w stosunku do roku poprzedniego. 

Najwięcej dochodów pochodzi z działu tzw. różnych rozliczeń (38% wszystkich dochodów). 

Dział ten obejmuje dochody należne gminie z tytułu subwencji oraz odsetki od środków finansowych 

zgromadzonych na rachunkach bankowych. Wysoki udział posiadają również dochody od osób praw-

nych, fizycznych i od innych jednostek (32%). Zdecydowanie mniejsza kwota zasilająca budżet Gmi-

ny pochodzi z działu pomocy społecznej (12%) oraz rolnictwa i łowiectwa (9%). Pozostałe działy 

posiadają swój udział w kształtowaniu budżetu gminy Bielsk na poziomie niższym niż 3,5% wszyst-

kich dochodów do jej budżetu. 

 

Wykres. 1. Dochody z budżetu gminy Bielsk w 2015 r. w podziale na działy klasyfikacji budżetowej. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polska w liczbach http://www.polskawliczbach.pl/ 

 

Tab. 1. Dochody z budżetu gminy Bielsk wg działów klasyfikacji budżetowej w latach 2010–2015 

Ogółem (mln zł)  

na jednego mieszkańca (tys. zł) - % 

udział w całości budżetu 

25,4 

2,8 

(100%)↑ 

22,9 

2,5 

(100%)↓ 

24,6 

2,7  

(100%)↑ 

25,6 

2,8  

(100%)↑ 

27,8 

3,0 

(100%)↑ 

29,3 

3,2 

(100%)↑ 

Dział klasyfikacji budżetowej 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Różne rozliczenia [mln zł] 10,3↑ 10,7↑ 11,2↑ 11,5↑ 10,9↓ 11,2↑ 
Dochody od osób prawnych, fizycz-

nych i od innych jednostek [mln zł] 
6,3↓ 6,6↑ 7,2↑ 7,5↑ 8,6↑ 9,3↑ 

Pomoc społeczna [mln zł] 3,2↑ 3,1↓ 3,1 3,2↑ 3,3↑ 3,4↑ 
Rolnictwo i łowiectwo [mln zł] 0,6↑ 0,6 0,5↓ 1,2↑ 2,6↑ 2,6 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w 

energię el., gaz i wodę [mln zł] 
0,5↑ 0,6↑ 0,7↑ 0,8↑ 0,8 1,0↑ 

Oświata i wychowanie [mln zł] 0,3↓ 0,3 0,8↑ 0,5↓ 0,7↑ 0,9↑ 
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowisko [mln zł] 
0,4↑ 0,2↓ 0,3↑ 0,2↓ 0,3↑ 0,4↑ 

Gospodarka mieszkaniowa [mln zł] 0,2 0,2 0,4↑ 0,2↓ 0,1↓ 0,2↑ 
Administracja publiczna [mln zł] 0,08↑ 0,1↑ 0,1 0,07↓ 0,1↑ 0,1 
Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej [mln zł] 
0,0 0,1↑ 0,1 0,1↑ 0,1 0,0↓ 

Transport i łączność [mln zł] 3,4↑ 0,1 0,05↓ 0,06↑ 0,1↑ 0,07↓ 
Edukacyjna opieka wychowawcza 

[mln zł] 
0,07↓ 0,06↓ 0,06 0,08↑ 0,07↓ 0,05↓ 

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej [mln zł] 
0,05↑ 0,02↓ 0,001↓ 0,001 0,06↑ 0,07↑ 

Kultura i ochrona dziedzictwa naro- 0,0 0,05↑ 0,006↓ 0,0 0,03↑ 0,06↑ 

38,23 

31,74 

11,60 

8,87 

3,41 
3,07 

1,37 
0,68 

0,34 
0,24 

0,17 0,24 0,20 

0,01 
0,02 
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dowego [mln zł] 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa [mln zł] 
0,006↓ 0,02↑ 0,001↓ 0,02↑ 0,006↓ 0,003 

Działalność usługowa [mln zł] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,005↑ 
Kultura fizyczna i sport [mln zł] 0,01↓ 0,03↑ 0,01↓ 0,02↑ 0,0↓ 0,0 
Ochrona zdrowia [mln zł] 0,00003↑ 0,0↓ 0,0 0,0 0,0 0,0 
Obrona narodowa [mln zł] 0,0 0,0 0,0004↑ 0,0↓ 0,0 0,0 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polska w liczbach http://www.polskawliczbach.pl/ 

oznaczenia informacyjne: ↑ – wzrost dochodów z budżetu w stosunku do roku poprzedzającego 

↓ – spadek dochodów z budżetu w stosunku do roku poprzedzającego 

 

Wydatki z budżetu gminy 

Zgodnie z danymi dla gminy Bielsk na lata 2010–2015 stopień wydatków był zmienny. W 2015 r. 

odnotowany został spadek wydatków na realizację celów publicznych w stosunku do roku poprzedza-

jącego. Obecnie kwota wydatków z budżetu Gminy kształtuje się na poziomie 27,9 mln zł. 

Działem, na którego przekazana została największa kwota jest dział oświaty i wychowania (46% 

wszystkich wydatków z budżetu). Znaczne wydatki ponoszone są również na pomoc społeczną 

(14,70%), rolnictwo i łowiectwo (12%) oraz administrację publiczną (11%). Wydatki z budżetu gminy 

Bielsk przekazywane na pozostałe działy kształtowały się poniżej 4% wszystkich wydatków z budże-

tu. 

Wykres. 2. Wydatki z budżetu gminy Bielsk w 2015 r. w podziale na działy klasyfikacji budżetowej. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polska w liczbach http://www.polskawliczbach.pl/ 

 

 

Tab. 2. Wydatki z budżetu gminy Bielsk wg działów klasyfikacji budżetowej w latach 2010–2015. 

46,24 

14,70 

3,58 

11,47 

12,19 

3,94 
2,51 

2,15 
1,08 

0,72 
0,36 

0,25 

0,36 

0,36 0,25 
0,04 
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Ogółem (mln zł) 

 na jednego mieszkańca (tys. zł) - % 

udział w całości budżetu 

27,7 

3,0  

(100%)↑ 

24,1 

2,6  

(100%)↓ 

26,1 

2,8  

(100%)↑ 

25,7 

2,8  

(100%)↓ 

28,3 

3,1 

(100%)↑ 

27,9 

3,1  

(100%)↓ 

Dział klasyfikacji budżetowej 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Oświata i wychowanie [mln zł] 10,5 ↑ 10,9 ↑ 12,2 ↑ 11,6↓ 12,0 ↑ 12,9 ↑ 
Pomoc społeczna [mln zł] 3,8 ↑ 3,6↓ 3,7 ↑ 3,8 ↑ 3,9 ↑ 4,1 ↑ 
Transport i łączność [mln zł] 5,4↓ 3,2↓ 2,8 2,9 ↑ 3,6 ↑ 1,0↓ 
Administracja publiczna [mln zł] 2,2 ↑ 2,6 ↑ 2,8 ↑ 2,8 3,1 ↑ 3,2 ↑ 
Rolnictwo i łowiectwo [mln zł] 2,8 ↑ 0,6 1,7 ↑ 1,4↓ 2,8 ↑ 3,4 ↑ 
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowisko [mln zł] 
0,8↓ 0,9↑ 0,9 1,0↑ 0,8↓ 1,1↑ 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w 

energię el., gaz i wodę [mln zł] 
0,5↑ 0,6↑ 0,6 0,7↑ 0,6↓ 0,7↑ 

Kultura i ochrona dziedzictwa naro-

dowego [mln zł] 
0,3↑ 0,4↑ 0,3↓ 0,4↑ 0,4 0,6↑ 

Obsługa długu publicznego [mln zł] 0,3↑ 0,4↑ 0,5↑ 0,4↓ 0,4 0,3 
Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej [mln zł] 
0,0 0,1↑ 0,1 0,1 0,1 0,0↓ 

Kultura fizyczna i sport społecznej 

[mln zł] 
0,4↓ 0,2↓ 0,2 0,1↓ 0,1 0,2↑ 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa [mln zł] 
0,2↓ 0,3↑ 0,1↓ 0,2↑ 0,1↓ 0,1 

Edukacyjna opieka wychowawcza 0,08 0,08 0,07↓ 0,1↑ 0,09↓ 0,07 
Ochrona zdrowia [mln zł] 0,1 0,09↓ 0,1↑ 0,1 0,09↓ 0,1↑ 
Gospodarka mieszkaniowa [mln zł] 0,07 0,1↑ 0,07↓ 0,1↑ 0,08↓ 0,1↑ 
Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej [mln zł] 
0,05 0,02↓ 0,002↓ 0,002 0,06↑ 0,07↑ 

Przetwórstwo przemysłowe [mln zł] 0,0 0,005↓ 0,07↑ 0,0↓ 0,004↑ 0,01↑ 
Działalność usługowa [mln zł] 0,1 0,0009↓ 0,0 0,0001↑ 0,0001 0,0008↑ 
Obrona narodowa [mln zł] 0,0 0,0 0,0004↑ 0,0↓ 0,0 0,0 
Wydatki związane z poborem docho-

dów [mln zł] 
0,03↑ 0,04↑ 0,0↓ 0,0 0,0 0,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polska w liczbach http://www.polskawliczbach.pl/ 

oznaczenia informacyjne: ↑ – wzrost wydatków z budżetu w stosunku do roku poprzedzającego 

↓ – spadek wydatków z budżetu w stosunku do roku poprzedzającego 

 

Ogólny bilans wpływów i wydatków z budżetu gminy Bielsk w ostatnim roku był korzystny dla 

Gminy. W 2015 r. odnotowano przewagę  dochodów nad wydatkami o 1,4 mln zł. W latach poprze-

dzających bilans ten przedstawiał się dla gminy Bielsk nieco mniej korzystnie. Największy dysonans 

pomiędzy wpływami i dochodami z budżetu został odnotowany w 2010 r., kiedy różnica wynosiła 2,3 

mln zł w stronę wydatków. 

2.2. Analiza środowiskowa – ogólna charakterystyka gminy 
 

Gmina Bielsk położona jest w zachodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie 

płockim. Leży w obrębie dwóch mezoregionów Wysoczyzny Płońskiej i Pojezierza Dobrzyńskiego. 

Rzeźba terenu jest mało urozmaicona, główne jej rysy powstały w okresie zlodowacenia 

środkowopolskiego (centralna i wschodnia część Gminy) i bałtyckiego (część zachodnia). Płaską 

powierzchnię wysoczyzny w części centralnej urozmaicają rozległe obniżenia powytopiskowe i 

zagłębienia bezodpływowe, a w części wschodniej dolina rzeki Sierpienicy z licznymi dolinkami 

bocznymi, płynąca z południowego wschodu w kierunku północnym oraz niewielkie dolinki rzek: 

Wierzbicy i Brzeźnicy. Na terenie Gminy nie występują znaczące zasoby surowców naturalnych.  

Eksploatowane są jedynie surowce budowlane: piaski i żwiry, głównie na potrzeby lokalne.  

 

Gmina Bielsk należy do gmin typowo rolniczych. Na wysoką jakość rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej Gminy wpływają dobrej jakości gleby oraz korzystne warunki lokalnego klimatu 

podłoża. Na szczególną uwagę zasługują tutejsze gleby, około 79,3% powierzchni gruntów rolnych 
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pokryta jest glebami o wysokiej produktywności, tj. glebami zaklasyfikowanymi do II–IV klasy 

bonitacyjnej, a aż ok. 31 % do klas II–III. Występują one przeważnie w postaci zwartych kompleksów.  

 

Na terenie Gminy brak jest większych naturalnych zbiorników wodnych, a rzeki przepływające 

przez teren Gminy posiadają wody niezadowalającej jakości, zaliczone do klasy III (rz. Brzeźnica, rz. 

Wierzbica oraz rz. Sierpienica). 

W granicach obszaru gminy Bielsk występują obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi, 

które zostały wyznaczone zgodnie ze „Studium dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej – etap I – 

rzeka Sierpienica”.  

Gmina Bielsk położona jest w obrębie Jednolitych Części Wód Podziemnych nr 48. Znajduje się 

ona w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 215A Subniecka Warszawska – część 

centralna.  

 

Lesistość gminy Bielsk kształtuje się na poziomie zaledwie 3,3% powierzchni Gminy. Grunty 

leśne w granicach całej Gminy stanowią powierzchnię 411,38 ha, z czego 232,61 ha to grunty 

prywatne, zaś 178,77 ha
1
 to grunty leśne należące do Skarbu Państwa. Największe kompleksy leśne 

koncentrują się w okolicach wsi: Pęszyno, Jączewo, Zagroba, Leszczyn Księży, Gilino, oraz 

Jaroszewo Biskupie.  

 

Obszar Gminy położony jest poza wyznaczonym systemem korytarzy ekologicznych  o randze 

krajowej (najbliżej położony jest korytarz rzeki Skrwy Prawej na wschodzie i rzeki Wisły na południu 

województwa mazowieckiego). Wśród form ochrony przyrody zlokalizowanych na terenie Gminy 

występują jedynie pomniki przyrody. 

 

W gminie Bielsk wśród zwierząt dominują gatunki, które przystosowały się do antropogenicznego 

charakteru tego obszaru. W granicach kompleksów leśnych stwierdzono występowanie gatunków 

zwierząt łownych: sarny, dziki, zające, bażanty, kuropatwy itp. Występują także objęte ochroną 

bociany białe. Na terenie gminy Bielsk występują również pustułki, myszołowy oraz nietoperze. W 

rzekach i sztucznych zbiornikach wodnych występują między innymi: płoć, okoń, szczupak, sandacz, 

lin, karp, karaś, brzana.  

Faunę, poza zwierzętami leśnymi, stanowią również gatunki hodowlane (bydło, trzoda chlewna, 

drób) i synantropijne związane z siedzibami ludzkimi.  

 

Struktury ekologiczne na terenie Gminy nie zostały objęte ochroną jako obszary Natura 2000. 

Najbliższy obszar Natura 2000 to specjalny obszar ochrony ptaków „Dolina Środkowej Wisły” 

położony w odległości około 7,4 km od Gminy, zaś 10 km od obszaru objętego opracowanie. 

 

Stan środowiska przyrodniczego na obszarze gminy Bielsk jest zadowalający, sposób użytkowania 

terenu powoduje umiarkowane przeobrażenia istniejącego środowiska. Największy problem stanowią 

obecnie zagrożenia związane z użytkowaniem rolniczym (spływy powierzchniowe z pól oraz 

przestarzały system nawodnień), odprowadzaniem ścieków (niedostatecznie rozwinięta sieć 

kanalizacyjnej) oraz zagrożenia związane z rozbudową infrastruktury drogowej i wzrastającym 

natężeniem ruchu na trasach komunikacyjnych o znaczeniu ponadlokalnym.  

2.3. Analiza społeczna 
  

Analizy demograficzne stanowią podstawę do określania kierunków rozwoju przestrzennego na 

poziomie krajowym, regionalnym oraz lokalnym. Dokonując bilansu terenów przeznaczonych pod 

zabudowę, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym należy przeprowadzić uprzednio m.in. analizę społeczną oraz prognozy 

demograficzne. 

                                                 
1 na podstawie danych Banku Danych Lokalnych z 2016 r. 
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2.3.1. Sytuacja demograficzna w gminie Bielsk 
 

Gmina Bielsk posiada 9 111 mieszkańców, w tym 4 564 mężczyzn i 4 547 kobiet (wg danych 

GUS na 2016 r.). Gminę zamieszkuje nieznacznie większa liczba mężczyzn niż kobiet.  

Średnia gęstość zaludnienia Gminy to 73 osób/km
2
, co stanowi wysoką wartość w porównaniu do 

gęstości zaludnienia w powiecie płockim (62 osób/km
2
), zaś niską w stosunku do gęstości zaludnienia 

w województwie mazowieckim (150 osób/km
2
). 

Tab. 3. Liczba ludności i gęstość zaludnienia poszczególnych miejscowości gminy Bielsk. 

Lp. 

Sołectwa/ 

wsie wchodzące 

w skład sołectw 

Liczba ludności 

w 2017 r. 

% ogólnej 

liczby ludności 

Powierzchnia 

sołectwa 

[km
2
] 

Gęstość zaludnienia 

(l. mieszk./km
2
)  

w 2017 roku 

1 Bielsk 2666 29,38 10,0494 265 

2 Bolechowice 71 0,78 2,2787 31 

3 Cekanowo 221 2,44 5,1132 43 

4 

Ciachcin 528 5,82 2,8985 182 

Ciachcin 164 1,81 – – 

Ciachcin Nowy 364 4,01 – – 

5 Dębsk 219 2,41 4,6573 47 

6 Drwały 74 0,82 1,7981 41 

7 Dziedzice 38 0,42 1,3940 27 

8 Gilino 297 3,27 6,2319 48 

9 Giżyno 156 1,72 3,1764 49 

10 Goślice 464 5,11 5,2323 89 

11 Jaroszewo Biskupie 151 1,66 2,5804 59 

12 Jaroszewo Wieś 75 0,83 1,4727 51 

13 Jączewo 118 1,30 3,4386 34 

14 Józinek 179 1,97 3,0112 59 

15 Kędzierzyn 63 0,69 2,1723 29 

16 Kleniewo 111 1,22 3,3845 33 

17 Konary 115 1,27 1,8772 61 

18 Kłobie  63 0,69 1,1795 53 

19 Kuchary - Jeżewo 234 2,58 2,9288 80 

20 Leszczyn Księży 205 2,26 5,2072 39 

21 Leszczyn Szlachecki 216 2,38 4,9909 43 

22 Lubiejewo 42 0,46 1,0220 41 

23 

Machcino 358 3,95 3,9974 90 

Machcino 308 3,39 – – 

Machcinko 50 0,55 – – 

24 Niszczyce 167 1,84 2,2140 75 

25 Niszczyce Pieńki 57 0,63 0,6954 82 

26 Rudowo 189 2,08 3,8487 49 

27 Sękowo 181 1,99 2,9060 62 

28 Smolino 101 1,11 1,5549 65 

29 Szewce 55 0,61 2,0043 27 

30 Śmiłowo 81 0,89 2,6962 30 

31 Tłubice 189 2,08 4,7287 40 

32 Tchórz 144 1,59 2,2194 65 

33 Ułtowo 97 1,07 3,7054 26 

34 

Umienino 332 3,66 8,9243 37 

Umienino 102 1,12 – – 

Pęszyno 88 0,97 – – 

Strusino 18 0,20 – – 

Umienino Łubki 124 1,37 – – 

35 Zagroba 145 1,60 3,4725 42 

36 Zakrzewo 91 1,00 1,4934 61 
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37 Zągoty 482 5,31 3,2717 147 

38 Żukowo 99 1,09 1,7026 58 

Ogółem 9074  100% 100,00% 72 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Bielsku, stan na dzień 10.02.2017 r. 

 
Według danych Banku Danych Lokalnych GUS w ciągu ostatnich 14-tu lat liczba mieszkańców 

Gminy wzrastała z liczby 8 818 osób w 2000 r. do 9 143 osób w 2014 r. (wzrost o 3,7%). Następnie 
od 2015 r. zaobserwowano tendencję spadkową liczby ogólnej ludności w gminie Bielsk.  

Tab. 4. Liczba ludności w gminie Bielsk wg miejsca zamieszkania w latach 2000–2016 (stan na 31 XII). 

Gmina Bielsk 

Rok 

2
0

0
0
 

2
0

0
1
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0

0
2
 

2
0

0
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0

0
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2
0

0
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0

0
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0
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1
1
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1
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2
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2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

Liczba 

 ludności 8
8

1
8
 

8
8

7
6
 

8
9

1
7
 

8
9

1
5
 

8
9

2
0
 

8
9

2
4
 

8
9

2
4
 

8
9

1
0
 

8
9

4
5
 

8
9

7
8
 

9
1

3
8
 

9
1
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9
 

9
1

3
3
 

9
1
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1
 

9
1

4
3
 

9
1

1
3
 

9
1

1
1
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych. 

 
Przyrost naturalny w gminie Bielsk przez większość badanego okresu (oprócz lat 2002, 2004, 

2006, 2009–2011) utrzymywał się na ujemnym poziomie i wahał się od –22 do –3 osób. Największy 
przyrost naturalny w Gminie został odnotowany w 2002 roku i wynosił 34 osoby. Był to również naj-
wyższy przyrost naturalny w gminie wiejskiej lub na obszarze wiejskim w gminach miejsko–wiejskich  
w 2002 r. wśród gmin powiatu płockiego. Ostatni znaczny przyrost został zaobserwowany w 2010 r.  

 

Tab. 5. Przyrost naturalny w gminie Bielsk w latach 2002–2016. 

Przy

rost 

natu

tu-

ral-

ny 

Rok 

2
0

0
2
 

2
0

0
3
 

2
0

0
4
 

2
0

0
5
 

2
0

0
6
 

2
0

0
7
 

2
0

0
8
 

2
0

0
9
 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

A 34 –4 7 –8 11 –9 –5 16 18 10 –3 –14 –12 –22 –11 

B 3,83 
–

0,45 
0,79 –0,90 1,23 –1,0 

–

0,56 
1,78 1,97 1,10 

–

0,33 
–1,54 

–

1,31 

–

2,42 

–

1,21 

A – bezwzględna wartość przyrostu naturalnego; B – współczynnik przyrostu naturalnego [‰] 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych. 

 
Poniższa tabela obrazuje średnią sytuację gminy Bielsk pod względem przyrostu naturalnego 

w porównaniu do pozostałych gmin wiejskich i obszarów wiejskich w gminach wiejsko–miejskich 
powiatu płockiego na przestrzeni lat 2000–2016. W podanym 15–letnim okresie Gmina tylko raz 
osiągnęła największą wartość dodatniego przyrostu naturalnego w danym roku.  

Tab. 6. Przyrost naturalny (wartość bezwzględna) w gminach wiejskich i obszarach wiejskich gmina wiejsko-

miejskich powiatu płockiego w latach 2000–2016. 

Nazwa 

gminy 

Rok   

2
0
0
0
 

2
0
0
1
 

2
0
0
2
 

2
0
0
3
 

2
0
0
4
 

2
0
0
5
 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

Bielsk 10 6 34 –4 7 –8 11 –9 –5 16 18 10 –3 –14 –12 –22 –11 

Bodzanów –18 –48 –40 –14 –39 –40 –34 –28 –8 –22 –4 –11 –32 –37 –42 –14 –20 
Brudzeń 

Duży 
9 8 32 8 –25 –11 11 12 11 22 –16 –18 –2 –3 –2 –4 8 

Bulkowo 9 21 8 9 –21 –15 0 –6 –25 –9 –11 –12 14 -16 -9 15 –10 
Drobin (ob. 

wiejski) 
12 13 7 3 –5 28 11 12 -9 6 2 -6 -37 -6 -3 –10 –19 

Gąbin (ob. 
wiejski) 

–27 –21 –25 -4 –23 -1 -23 -21 0 –3 –34 –11 5 -20 -22 –35 –30 

Łąck –5 –6 22 –2 –12 23 6 7 -4 20 20 -4 2 -7 12 –21 –8 

Mała Wieś –17 –12 -34 -40 -34 -38 -7 -32 -12 -26 -7 -7 -16 -20 -32 –16 –27 

Nowy 2 5 -4 1 -14 4 -12 -6 16 21 22 -12 0 -1 -9 –17 –7 
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Duninów 

Radzanowo 2 23 -29 9 -6 -8 8 18 3 0 22 18 13 -6 9 10 1 

Słubice -2 10 4 -3 12 -2 -3 -5 -9 -4 –1 –18 –16 –12 6 –3 –7 

Słupno -8 -8 -14 0 10 28 16 9 1 11 16 21 26 18 1 16 5 

Stara Biała 37 12 10 26 0 18 37 9 -4 24 19 8 26 37 7 –26 22 

Staroźreby 8 17 28 –33 –1 –2 3 –21 –17 –19 2 27 –29 3 –12 –4 5 
Wyszogród 

(ob. wiejski) 
-20 –6 –8 –8 –3 –3 –1 -5 -29 –7 –10 –17 -6 –2 –11 –26 4 

Pogrubioną czcionką wskazano najwyższą wartość przyrostu naturalnego w danym roku.  

zielony kolor komórki tabeli – przyrost naturalny większy niż 0, pomarańczowy kolor komórki tabeli – przyrost naturalny 

ujemny lub wynoszący 0. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych. 

 

W latach 2006–2016 saldo migracji w większości przypadków osiągało wartości dodatnie, mieszczące 

się w przedziale od 1 osoby w 2011 r. do 28 osób w 2009 r. W przeliczeniu na 1000 osób zwykle wahało 

się między wartościami 0,1 a 3,1. Gmina stosunkowo korzystnie wypadała wśród innych gmin wiejskich 

powiatu płockiego. 
 

Tab. 7. Saldo migracji w gminie Bielsk w latach 2006–2016. 

Saldo 

mi-

gracji 

Rok 

2
0

0
6
 

2
0

0
7
 

2
0

0
8
 

2
0

0
9
 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

A 5 12 –7 28 18 1 5 –2 0 0 26 

B 0,6 1,3 –0,8 3,1 2,0 0,1 0,5 –0,2 0,0 0,0 2,9 
A – bezwzględna wartość salda migracji; B – saldo migracji w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych. 

 
Poniższa tabela obrazuje stosunkowo dobrą sytuację gminy Bielsk pod względem salda migracji 

w porównaniu do pozostałych gmin wiejskich i obszarów wiejskich w gminach wiejsko–miejskich 

powiatu płockiego na przestrzeni lat 2000–2016. W ostatnich latach (2013 r. i 2014 r.) 

zaobserwowano niewielki spadek i przestój korzystnych tendencjach migracyjnych w gminie Bielsk, 

jednak na podstawie danych w 2016 r. można przewidywać, że w kolejnych latach będzie utrzymywał 

się korzystny kierunek wzrostowy salda migracji. 

Tab. 8. Saldo migracji (wartość bezwzględna) w gminach wiejskich i obszarach wiejskich w gminach wiejsko–

miejskich powiatu płockiego w latach 2000–2016.  

Nazwa 

Gminy 

Rok   

2
0
0
0
 

2
0
0
1
 

2
0
0
2
 

2
0
0
3
 

2
0
0
4
 

2
0
0
5
 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
*
 

2
0
1
6
 

Bielsk 14 6 12 7 22 44 5 12 -7 28 18 1 5 -2 0 0 26 

Bodzanów 24 23 20 7 47 42 17 -8 6 29 33 12 -3 6 0 0 –28 
Brudzeń 

Duży 
0 37 20 69 20 -81 74 24 38 28 45 21 58 23 33 0 18 

Bulkowo -27 -19 -51 -47 -13 -56 -59 -47 -5 -34 -26 -4 -6 25 -39 0 –30 
Drobin (ob. 
wiejski) 

-43 -68 -54 -34 -20 -56 -27 -55 -56 -27 -32 -65 -24 -27 -40 0 –30 

Gąbin (ob. 

wiejski) 
-6 -3 -8 18 3 55 23 38 29 9 41 59 32 -4 73 0 3 

Łąck 22 25 10 10 26 41 22 7 33 29 21 43 38 37 32 0 12 

Mała Wieś 37 -9 -37 -17 -1 -14 -27 -24 -9 -17 -8 -2 10 -21 7 0 3 
Nowy 
Duninów 

-14 1 -9 10 -7 -37 32 -38 1 12 25 1 12 -2 11 0 –3 

Radzanowo 2 22 45 -2 134 98 141 144 91 98 96 56 61 12 24 0 38 

Słubice 11 -38 3 -10 2 -11 -35 -2 -21 7 -19 -19 -3 -8 -22 0 –25 

Słupno 62 43 87 202 259 278 205 295 219 205 194 141 117 118 129 0 166 

Stara Biała 111 45 128 158 196 205 125 192 153 108 178 110 125 133 92 0 142 

Staroźreby -33 -15 -33 -23 -49 12 -35 -71 -4 -15 0 -31 -19 -47 -13 0 –6 
Wyszogród 

(ob. wiejski) 
-36 -34 -18 -31 -11 -18 -22 -17 -14 -21 -15 -6 -2 -25 -16 0 –17 
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Pogrubioną czcionką wskazano najwyższą wartość salda migracji w danym roku. 

zielony kolor komórki tabeli – saldo migracji większe niż 0, pomarańczowy kolor komórki tabeli – saldo migracji ujem-

ne lub wynoszące 0. 

*wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe (w tym ze względu na wysoki błąd losowy próby w badaniach re-

prezentacyjnych, np. BAEL albo brak informacji porównywalnych) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych. 

 

Poniższa tabela obrazuje stosunkowo dobrą sytuację gminy Bielsk pod względem liczby ludności 

w porównaniu do pozostałych gmin wiejskich i obszarów wiejskich w gminach wiejsko–miejskich 

powiatu płockiego na podstawie Prognozy liczby ludności dla gmin na przestrzeni lat 2017–2030. 

Niektóre gminy w kolejnych 14–tu latach nie odnotują żadnego wzrostu liczby ludności, zaś 

w niektórych równomierny wzrost będzie obserwowany przez cały badany okres. Wśród gmin 

o najbardziej korzystnej pod względem ludnościowym sytuacji w powiecie płockim należy gmina 

Brudzeń Duży, Radzanowo, Słupno oraz Stara Biała.  
 

Tab. 9. Prognoza demograficzna w gminach wiejskich i gminach wiejsko–miejskich powiatu płockiego w latach 

2017–2030.  

Nazwa 

Gminy 

Rok 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

2
0
2
6
 

2
0
2
7
 

2
0
2
8
 

2
0
2
9
 

2
0
3
0
 

Bielsk 9111 9117 9122 9126 9130 9132 9135 9137 9137 9137 9136 9129 9120 9112 9100 

Bodzanów 8264 8248 8235 8220 8203 8188 8175 8162 8147 8131 8115 8097 8075 8049 8022 

Brudzeń 

Duży 
8255 8282 8309 8334 8360 8386 8411 8434 8457 8477 8497 8513 8531 8546 8559 

Bulkowo 5706 5677 5650 5624 5598 5574 5550 5526 5503 5479 5455 5432 5407 5380 5354 

Drobin  8126 8066 8007 7947 7886 7825 7765 7705 7645 7583 7520 7454 7387 7322 7253 

Gąbin  11067 11069 11067 11068 11073 11076 11077 11079 11077 11073 11064 11054 11039 11022 
1100

2 

Łąck 5384 5409 5434 5459 5485 5510 5535 5558 5581 5603 5624 5643 5661 5679 5698 

Mała Wieś 6135 6106 6080 6054 6030 6005 5980 5954 5927 5901 5876 5850 5822 5792 5763 

Nowy 

Duninów 
3978 3981 3987 3991 3995 3998 4002 4005 4009 4011 4011 4009 4007 4003 3997 

Radzanowo 8371 8433 8495 8555 8617 8679 8738 8796 8855 8911 8965 9016 9065 9116 9166 

Słubice 4500 4481 4462 4443 4424 4406 4388 4370 4350 4330 4309 4287 4263 4236 4207 

Słupno 7433 7582 7733 7878 8024 8170 8311 8451 8589 8724 8855 8989 9132 9256 9389 

Stara Biała 11752 11 874 11996 12119 12238 12359 12477 12595 12713 12827 12940 13046 13154 13257 13357 

Staroźreby 7417 7383 7350 7317 7285 7253 7221 7188 7156 7124 7092 7057 7021 6985 6948 

Wyszogród  5671 5 634 5597 5560 5524 5488 5451 5416 5381 5345 5309 5272 5234 5195 5156 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Prognozy ludności dla gmin na lata 2017–2030 GUS, 2017 r. 

2.4. Synteza uwarunkowań ekonomicznych, środowiskowych i społecznych 
 

W momencie wejścia w życie obowiązku sporządzenia bilansu terenów przeznaczonych pod 

zabudowę (zmiana wprowadzona do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji – t.j. Dz. U. 

2015 poz. 1777) projekt Studium był na wstępnym etapie sporządzenia (podjęto uchwałę Nr 

74/XIII/2015 Rady Gminy Bielsk z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsk). Uwarunkowania 

te zostały szczegółowo omówione w części tekstowej (tom II „Uwarunkowania rozwoju”, ogólne in-

formacje nt. gminy Bielsk zawarto także w podzrozdz. 2.1 –2.3) oraz zobrazowane w części graficznej 

uwarunkowań. Poniżej przedstawiono syntezę uwarunkowań ekonomicznych, środowiskowych i spo-

łecznych, mających wpływ na bilans terenów, a w szczególności na maksymalne w skali Gminy zapo-

trzebowanie na nową zabudowę. 

 

Tab. 10. Synteza uwarunkowań ekonomicznych, środowiskowych, społecznych i przestrzenno–funkcjonalnych 

istotnych z perspektywy bilansu terenów.  

gmina Bielsk 
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uwarunkowania społeczno–ekonomiczne 
− Gmina posiada stabilną sytuację finansową, dochody Gminy rosną i przeważają nad wydatkami,  

− liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w gminie Bielsk w ciągu ostatnich lat 

utrzymywała się na podobnym poziomie, 

− ogólna liczba podmiotów gospodarczych rośnie, 

−  liczba mieszkańców Gminy wahała się na przestrzeni ostatnich lat, jednak posiada ona tendencję 

wzrostową, 

− poziom bezrobocia w Gminie spada, jednak nadal utrzymuje się ona na poziomie powyżej 8,0%, 

− wyposażenie w infrastrukturę społeczną jest wystarczające, rozwoju wymagać będzie ewentualnie za-

kres usług związanych z ochroną zdrowia, 

− warunki życia i warunki mieszkaniowe w Gminie są dobre, 

− przeprowadzane są inwestycje mające na celu poprawę warunków bytowych i jakości życia mieszkań-

ców (remonty, modernizacje, budowy obiektów użyteczności publicznej, terenów zieleni, placów pu-

blicznych oraz terenów sportowo–rekreacyjnych). 

− przyrost naturalny utrzymuje się na ujemnym poziomie, saldo migracji w ostatnich latach przeważnie 

było korzystne dla Gminy, 

− na terenie Gminy nie są zapewniane potrzeby o charakterze ponadpodstawowym; mieszkańcy są zmu-

szeni je zapewniać w najbliżej zlokalizowanym ośrodku ponadlokalnym – Płocku 

uwarunkowania środowiskowe 
− grunty występujące na terenie Gminy w większości sprzyjają rozwojowi zabudowy (nadają się do bez-

pośredniego posadowienia budynków), wyjątek dla lokalizacji zabudowy stanowią obszary szczegól-

nego zagrożenia powodzią, 

− w granicach gminy Bielsk nie występują obszary osuwania się mas ziemnych, 

− obszar nie odznacza się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi (brak obiektów objętych ochroną na 

podstawie przepisów odrębnych z zakresu ochrony przyrody, z wyjątkiem pomników przyrody i użyt-

ków ekologicznych), , 

− bogate walory kulturowo–historyczne stwarzają dogodne warunki do rozwoju turystyki, 

− w Gminie zlokalizowane są liczne obiekty zabytkowe, wpisane do rejestru zabytków WKZ oraz obiek-

ty o znaczeniu historycznym lub istotnym dla kształtowania tożsamości Gminy, 

− w Gminie powszechnie występują gleby o wysokiej przydatności rolniczej (II–III), 

− ze względu na lokalizację, panujące warunki glebowo–rolne oraz klimatyczne obszar Gminy należy do 

obszarów o warunkach bardzo korzystnych dla rozwoju rolnictwa, 

− w gminie Bielsk stwierdzono występowanie udokumentowanych złóż surowców naturalnych; obecnie 

okresowej eksploatacji poddawane jest tylko jedno złoże – Zagroba II, 

− lesistość gminy Bielsk kształtuje się na poziomie 3,3% powierzchni całej Gminy, 

− w granicach Gminy nie stwierdzono występowania zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii (lo-

kalizacja zakładów poza granicami administracyjnymi Gminy – PKN ORLEN w Płocku) 

uwarunkowania przestrzenno–funkcjonalne 

− obszary najintensywniej zainwestowane i przekształcone przez człowieka oraz poddane dalszej silnej 

presji urbanizacyjnej występują w granicach miejscowości Bielsk, Zągoty Ciachcin i Ciachcin Nowy,  

− ww. miejscowości stanowią również ośrodki wielofunkcyjne, zapewniające podstawowe potrzeby 

mieszkańców Gminy (usługi handlu, oświaty, zdrowia, kultury itd.), 

− dominującym typem zabudowy jest zabudowa zagrodowa oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-

na, skoncentrowana jest ona głównie wzdłuż ciągów komunikacyjnych, 

− największa presja urbanizacyjna jest wywierana w obrębie ośrodków, które posiadają pokrycie miej-

scowymi planami zagospodarowania przestrzennego tj. Bielsk, Zągoty Ciachcin i Ciachcin Nowy; in-

westycje na obszarach nie objętych planami miejscowymi prowadzone są w oparciu o decyzje o wa-

runkach zabudowy lub o inwestycjach celu publicznego, 

− obszar Gminy nie odznacza się występowaniem znacznych terenów o charakterze produkcyjno–

składowo–magazynowym, 

− przez obszar przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne 110 kV i 400 kV, gazociągi wysokie-

go ciśnienia oraz ropociąg wraz ze światłowodem; infrastruktura techniczna poddawana jest stałemu 

rozwojowi,  

− stan rozwoju infrastruktury technicznej należy uznać za dobry; rozwoju wymaga przede wszystkim 

sieć kanalizacyjna i sieć gazowa, 

− na terenie gminy Bielsk nie znajduje się składowisko odpadów, 

− w granicach gminy zlokalizowane są oczyszczalnie ścieków, które są w stanie obsłużyć większą liczbę 
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mieszkańców, 

− gmina Bielsk cechuje się korzystnym położeniem pod względem komunikacyjnym – zlokalizowana w 

centralnej Polsce, w sąsiedztwie aglomeracji płockiej;  

− Gmina posiada dobry dostęp do infrastruktury drogowej zapewniającej połączenia o charakterze lokal-

nym, ponadlokalnym i krajowym (drogi wojewódzkie, droga krajowa nr 60, drogi powiatowe i gmin-

ne), 

− przez obszar Gminy przebiega linia kolejowa nr 33, jednak w jej granicach nie jest zlokalizowana sta-

cja ani przystanek kolejowy, 

− dobre połączenie z okolicznymi miejscowościami oraz Płockiem zapewnia komunikacja autobusowa, 

− system komunikacyjny (droga krajowa oraz drogi wojewódzkie) nie są korzystne dla tworzenia się re-

lacji przestrzennych, przede wszystkim w miejscowości gminnej; stanowią one zagrożenie 

dla bezpieczeństwa oraz generują uciążliwości (hałas, zanieczyszczenia); w przyszłości planowane jest 

stworzenie obwodnicy Bielska, która ma odciążyć ruch prowadzony na drodze krajowej nr 60, prze-

chodzącej przez centrum miejscowości gminnej 
Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy uwarunkowań gminy Bielsk. 

 
Potrzeba rozwoju poszczególnych funkcji zabudowy została szczegółowo omówiona w podroz-

dziale pt. „Maksymalne w skali Gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę” (podrozdział 4.4). 

2.5. Prognoza demograficzna dla gminy 
 

Główny Urząd Statystyczny w sierpniu 2017 r. opublikował Prognozę ludności dla gmin na lata 

2017–2030. Została ona opracowana w oparciu o założenia Prognozy ludności Polski na lata 2014–

2050 oraz Prognozy dla powiatów i miast na prawie powiatu na lata 2014–2050. Przy sporządzaniu 

Prognozy ludności dla gmin wzięto pod uwagę zmiany w założeniach (tj. dzietność, umieralność, imi-

gracje i emigracje) na poziomie kraju, powiatu oraz gmin. 

Według danych przedstawionych w ww. opracowaniu sytuacja demograficzna w gminie Bielsk bę-

dzie stosunkowo stabilna. Obecnie liczba ludności Gminy zgodnie z danymi GUS na 2016 r. wynosi 

9 113 mieszkańców. W kolejnych latach tj. do 2025 roku przewiduje się, że będzie ona nieznacznie 

rosnąć. Następnie prognoza wskazuje, ze po 2025 r. w Gminie będą zachodziły nieco mniej korzystne 

tendencje i liczba ludności zacznie spadać. W 2030 r. przewiduje się, że liczba ludności w całej gminie 

Bielsk może wynosić 9 100 osób, co oznacza, że będzie ona osiągać poziom pod względem demogra-

ficznym, na którym była na przełomie lat 2009/2010. 

 

Wykres. 3. Prognozowane zmiany liczby ludności w latach 2017–2030 w gminie Bielsk. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Prognozy ludności dla gmin na lata 2017–2030, GUS, 2017 r. 

 

Prognozy demograficzne dla gminy Bielsk wskazują również na utrzymującą się przewagą liczby 

mężczyzn nad liczbą kobiet. Przewiduje się, że największa różnica w liczbie ludności w podziale na 

płeć będzie miała miejsce w latach 2022–2023. Różnica pomiędzy liczebnością obu grup będzie wy-

nosiła 59 osób na korzyść mężczyzn. W kolejnych latach (2024–2030) rozbieżność ta ma się stopnio-

wo zacierać, aż do 2030 r. kiedy będzie wynosiła zaledwie 8 osób. 

Tab. 11. Prognoza demograficzna dla gminy Bielsk na lata 2017–2030 r. wg płci. 

Rok 
Liczba ludności 

ogółem 

Liczba ludności wg płci 

Kobiety Mężczyźni 

2016 9111 4547 4564 

2017 9117 4545 4572 

2018 9122 4542 4580 

2019 9126 4541 4585 

2020 9130 4542 4588 

2021 9132 4540 4592 

2022 9135 4538 4597 

2023 9137 4539 4598 

2024 9137 4541 4596 

2025 9137 4541 4596 

2026 9136 4540 4596 

2027 9129 4542 4587 

2028 9120 4545 4575 

2029 9112 4545 4567 

2030 9100 4546 4554 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Prognozy ludności dla gmin na lata 2017–2030 dla gminy Bielsk. 

 

 W gminie Bielsk przeważa liczba osób w wieku produkcyjnym (5850 os.), jednak ich liczba, na 

przestrzeni kolejnych lat, będzie ulegała zmniejszeniu na rzecz liczby osób w wieku poprodukcyjnym. 

Tab. 12. Prognoza demograficzna dla gminy Bielsk dla wybranych lat wg wieku ekonomicznego. 

Rok 
gmina Bielsk 

przedprodukcyjny produkcyjny poprodukcyjny 

2016 1753 5850 1508 

9 072

9 084

9 096

9 108

9 120

9 132

9 144

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

L
ic

zb
a

 l
u

d
n

o
śc

i 

Rok 



Analiza potrzeb i rozwoju gminy Bielsk dla Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Bielsk 

18 

 

2020 1730 5727 1673 

2025 1682 5598 1857 

2030 1582 5475 2043 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Prognozy ludności dla gmin na lata 2017–2030 dla gminy Bielsk. 

 

 Wśród osób w wieku przedprodukcyjnym oraz produkcyjnym dominują mężczyźni. Znaczna 

różnica utrzymująca się na podobnym poziomie występuje zgodnie z prognozą demograficzną wśród 

kobiet i mężczyzn w wieku poprodukcyjnym (średnio ok. 496 osób). 

Tab. 13. Prognoza demograficzna dla gminy Bielsk do 2030 r. wg wieku ekonomicznego i płci. 

Rok Kobiety Mężczyźni 
przedprodukcyjny produkcyjny poprodukcyjny przedprodukcyjny produkcyjny poprodukcyjny 

2016 851 2678 1018 902 3172 490 

2017 844 2667 1034 897 3167 508 

2018 849 2635 1058 903 3134 543 

2019 844 2629 1068 902 3116 567 

2020 841 2614 1087 889 3113 586 

2021 843 2609 1088 882 3088 622 

2022 847 2591 1100 875 3084 638 

2023 837 2577 1125 875 3077 646 

2024 826 2573 1142 866 3056 674 

2025 825 2554 1162 857 3044 695 

2026 818 2533 1189 854 3038 704 

2027 799 2531 1212 843 3029 715 

2028 788 2521 1236 834 3014 727 

2029 779 2512 1254 823 3000 744 

2030 776 2482 1288 806 2993 755 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Prognozy ludności dla gmin na lata 2017–2030 dla gminy Bielsk. 

 

 Zestawienie dotyczące wieku mężczyzn i kobiet w roku 2017 i 2030 pokazuje, że gminę Bielsk 

dotykają ogólnopolskie tendencje. W Gminie utrzymywać się będzie przewaga osób w wieku 15–59 

nad osobami na osobami w wieku 0–14 i 60+. Zauważalna jest również znaczna dysproporcja pomię-

dzy liczbą kobiet (1 288 os. w 2030 r.) a liczbą mężczyzn (987 os. w 2030 r.) powyżej 60 roku życia. 

Liczba kobiet i mężczyzn w wieku 0–14 kształtuje się na zbliżonym poziomie. 

Wykres. 4. Piramida wieku mężczyzn i kobiet w gminie Bielsk w 2017 r. i 2030 r. 

 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Prognozy ludności dla gmin na lata 2017–2030 dla gminy Bielsk. 

 
 

 Statystyki dotyczące mobilności mieszkańców gminy Bielsk pokazują, że ludność zamieszkała na 

terenie Gminy wykazuje stosunkowo wysoką skłonność do zmiany miejsca zamieszkania. Spowodo-

wana jest ona przede wszystkim przez potrzebę wyrównania różnic społecznych oraz ekonomicznych. 
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Prognoza na lata 2017–2030 pokazuje, że nieznacznie większa mobilnością w gminie Bielsk wykazują 

się tak naprawdę kobiety niż mężczyźni. Różnica między kobietami mobilnymi i niemobilnymi jest 

większa niż pomiędzy grupą mężczyzn mobilnych i niemobilnych. 

Tab. 14. Prognoza mobilności mieszkańców gminy Bielsk do 2030 r. wg płci. 

Rok 
Kobiety Mężczyźni 

mobilny niemobilny mobilny niemobilny 

2016 1 788 890 1 996 1 176 

2017 1 777 890 1 980 1 187 

2018 1 758 877 1 940 1 194 

2019 1 739 890 1 921 1 195 

2020 1 714 900 1 909 1 204 

2021 1 671 938 1 883 1 205 

2022 1 650 941 1 858 1 226 

2023 1 617 960 1 838 1 239 

2024 1 588 985 1 798 1 258 

2025 1 560 994 1 781 1 263 

2026 1 536 997 1 768 1 270 

2027 1 520 1 011 1 749 1 280 

2028 1 506 1 015 1 714 1 300 

2029 1 480 1 032 1 701 1 299 

2030 1 449 1 033 1 684 1 309 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Prognozy ludności dla gmin na lata 2017–2030 dla gminy Bielsk. 

3. Rozwój budownictwa na terenie gminy 
 

Dla określenia zapotrzebowania na nową zabudowę, wyrażonego w ilości powierzchni użytkowej 

zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy, niezbędne jest oszacowanie w jakim standardzie będzie 

powstawać nowa zabudowa. Punktem wyjściowym dla szacunków powinna być analiza dotychczaso-

wych procesów inwestycyjnych w Gminie, co omówione zostało poniżej. 

Tab. 15. Liczba nowych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oddanych do użytkowania w latach 2006–

2016 

Budynki 

Liczba nowych budynków oddanych do użytkowania 

Ś
re

d
n

ia
 

2
0

0
6
 

2
0

0
7
 

2
0

0
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2
0

0
9
 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

Nowe budynki mieszkalne 21 32 26 18 23 20 27 20 30 30 17 24 

Nowe budynki 

niemieszkalne ogółem 
5 3 4 2 3 0 2 1 3 4 6 3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS. 
 

W latach 2005–2015, zgodnie z danymi GUS, z grupy budynków niemieszkalnych na terenie 

gminy Bielsk, oddano do użytku nowe budynki: 7 budynków handlowo-usługowych, 4 budynki 

garaży, 5 budynków przemysłowych, 4 obiekty z grupy zbiorniki, silosy i budynki magazynowe, 

1 obiekt kulturalny i 15 budynków gospodarstw rolnych. 

Tab. 16. Liczba nowych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oddanych do użytkowania w danym roku 

w latach 2005-2016 oraz ich średnia powierzchnia użytkowa w gminie Bielsk. 

Budynki wg funkcji  
Liczba nowych budynków oddanych do użytkowania w danym roku  i średnia powierzchnia 

użytkowa 

Średni

a [m2] 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20162 

Budynki mieszkalne  5 21 32 26 18 23 20 27 20 30 30 17 – 

Średnia powierzchnia 

użytkowa [m2] 
736 3018 4137 3755 2453 3175 2325 3421 2363 4027 3637 2049 130,5 

Budynki niemieszkalne 

ogółem  
3 7 3 6 2 3 0 2 2 4 4 8 – 

Średnia powierzchnia 

użytkowa [m2] 
1528 1844 1544 1486 670 527 0 1326 827 948 2621 2217 353,1 

Budynki handlowo-

usługowe  
1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2 – – 

Średnia powierzchnia 

użytkowa [m2] 
148 0 1205 773 0 0 0 0 827 0 882 – 547,9 

Budynki garaży  0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 – – 

Średnia powierzchnia 
użytkowa [m2] 

0 17 0 48 268 22 0 0 0 0 0 – 88,75 

Budynki przemysłowe  1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 – – 

Średnia powierzchnia 
użytkowa [m2] 

202 1189 0 0 402 0 0 0 0 174 0 – 393,4 

Zbiorniki, silosy i 

budynki magazynowe  
0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 – – 

Średnia powierzchnia 
użytkowa [m2] 

0 371 0 210 0 88 0 1256 0 0 0 – 481,25 

Ogólnodostępne obiekty 

kulturalne  
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 – – 

Średnia powierzchnia 
użytkowa [m2] 

0 0 0 155 0 0 0 0 0 0 0 – 155,0 

Budynki gospodarstw 

rolnych  
1 3 2 2 0 1 0 1 0 3 2 – – 

Średnia powierzchnia 
użytkowa [m2] 

1178 267 339 300 0 417 0 70 0 774 1739 – 338,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS. 

 
Analizując powyższe dane można dostrzec, iż zainwestowanie na terenie gminy Bielsk postępuje 

w stosunkowo wolnym tempie. Brak jest wyraźnych tendencji we wzroście ilości zabudowy. Liczba 

budynków oddawanych do użytku w stosunku do liczby mieszkańców, jak i potencjału inwestycyjne-

go Gminy jest niewielka. Ponadto należy uwzględnić fakt, iż część budynków z obszaru Gminy pod-

lega degradacji w skutek zaniedbań i konieczna jest ich wymiana lub gruntowny remont.  

 

W gminie Bielsk spotykane są właściwie wszystkie formy budownictwa mieszkaniowego. Najczęściej 

spotykaną formą jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w gospodarstwach rolnych oraz zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna rozproszona, natomiast w granicach jednostek osadniczych potrzeby 

mieszkaniowe realizowane są głównie w budynkach jednorodzinnych. W niewielkiej skali na terenie 

Gminy występuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Istniejące budynki wielorodzinne na terenie 

Gminy związane były głównie z funkcjonującymi niegdyś Państwowymi Gospodarstwami Rolnymi. 

Przewiduje się, że w perspektywie 30 lat dominującą formą zagospodarowania nadal będzie zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna, w szczególności w formie zabudowy wolnostojącej. Nowa zabudowa 

powinna koncentrować się w istniejących siedliskach tj. we wsiach Bielsk, Zągoty, Ciachcin i Ciachcin 

Nowy. Wszelkie zapotrzebowanie powinno być realizowane w granicach ww. obszarów, które są objęte 

ustaleniami obowiązujących planów miejscowych. 

 

 Za danymi GUS, w 2015 r. w gminie Bielsk było 2330
3
 budynków mieszkalnych. Ich liczba w ciągu 

analizowanego okresu stale wzrastała – w 2009 r. było ich razem 2 150. Wzrost liczby mieszkań wynika 

przede wszystkim z rozwoju indywidualnego budownictwa mieszkaniowego. Liczba mieszkań w 2015 r. 

wynosiła 2 523.  

Powierzchnia użytkowa mieszkań ogółem w 2015 r. wyniosła 229 806,0 m
2
. Przeciętna powierzchnia 

użytkowa mieszkania, wg stanu na 2015 r., wynosiła 91,1 m
2
 dla całej Gminy. Na 1 osobę przypadało 

średnio 25,2 m
2
. Budynki mieszkalne powstające w ostatnich latach (tab. 3) posiadają powierzchnie 

                                                 
2 brak danych BDL GUS dla gminy Bielsk dotyczących budynków niemieszkalnych w podziale na funkcje na 2016 r. 
3 obecne dane na 2016 r. 2 345 
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użytkowe zdecydowanie większe niż przeciętna dla Gminy – średnia powierzchnia użytkowa mieszkania 

w nowym budynku mieszkalnym oddanym do użytkowania w latach 2005–2015 wynosi ok. 130,5 m
2
. 

Tab. 17. Zasoby mieszkaniowe w gminie Bielsk w latach 2009–2015 

Zasób mieszkaniowy 
Lata 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Budynki mieszkalne ogółem [szt.] 2 150 2 161 2 251 2 268 2 279 2 303 2 330 

Mieszkania ogółem [szt.] 2 362 2 425 2 441 2 458 2 471 2 496 2 523 

Powierzchnia użytkowa mieszkań 

ogółem [m2] 
200 441 217 701 219 547 221 707 223 286 226 659 229 806 

Przeciętna powierzchnia użytkowa 

mieszkania [m2] 
84,9 89,8 89,9 90,2 90,4 90,8 91,1 

Przeciętna powierzchnia użytkowa 

mieszkania na 1 osobę [m2] 
223 23,8 24,0 24,3 24,5 24,8 25,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS. 

 

Na zasoby mieszkaniowe należące do gminy Bielsk składa się 7 budynków mieszkalnych , w tym 

jeden w części oraz 3 lokale mieszkalne. Łączna powierzchnia użytkowa wszystkich zasobów miesz-

kaniowych Gminy wynosi 1 168,65 m
2
. Większość obiektów zostało wyposażone w całości lub czę-

ściowo w instalacje tj. energię elektryczną, wodociąg, kanalizację lub gaz. 

4. Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę 
 

Bilans terenów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jest uwzględniany w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. Służy on przy wyznaczaniu kierunków zmian w strukturze prze-

strzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów i kierunków i wskaźników dotyczących zagospodaro-

wania oraz użytkowania terenów. 

4.1. Bilans terenów na podstawie Studium 
 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsk, przy-

jęte uchwałą Nr 220/XXIV/2001 Rady Gminy w Bielsku z dnia 20 października 2001 r. wraz ze 

zmianami przyjętymi uchwałami Rady Gminy Bielsk Nr 256/XL/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r., 

Nr 249/XXXVIII/2014 z dnia 10 września 2014 r. oraz Nr 98/XVI/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. 

Tab. 18. Powierzchnia terenów w podziale na funkcje wg inwentaryzacji przeprowadzonej na potrzeby Studium 

gminy Bielsk z 2001 r. wraz ze zmianami. 

Przeznaczenie terenu według Studium 

sporządzonego w 2001 r.  

wraz ze zmianami 

Powierzchnia [m
2
] 

Powierzch-

nia [ha] 

Udział w 

powierzchni 

Gminy [%] 

 
Istniejąca struktura przestrzenna 

Razem 

[ha] 

T
er

en
y

 z
a

b
u

d
o

w
a

n
e
 tereny zabudowy wielorodzinnej 55980,91 5,60 0,04 

415,56 

tereny zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej 
905933,93 90,59 0,72 

tereny zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej i usług 
31734,36 3,17 0,03 

tereny zabudowy zagrodowej 2350365,20 235,04 1,88 
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tereny zabudowy zagrodowej i usług 28362,52 2,84 0,02 

tereny zabudowy usługowej 244042,86 24,40 0,19 

tereny sportu i rekreacji 35050,27 3,51 0,03 

tereny obiektów produkcyjnych, skła-

dów, magazynów i usług 
188335,75 18,83 0,15 

tereny obiektów produkcyjnych w 

gospodarstwach rolnych 
107373,09 10,74 0,09 

tereny infrastruktury technicznej 40988,90 4,10 0,03 

tereny kolei 158399,86 15,84 0,13 

tereny eksploatacji powierzchniowej 58277,43 5,83 0,05 

T
er

en
y

 u
ży

tk
o

w
a

n
e 

ro
l-

n
ic

zo
 

łąki i pastwiska 17364933,95 1736,49 13,87 

2325,81 

sady 477455,66 47,75 0,38 

lasy 3053239,12 305,32 2,44 

zadrzewienia 1739351,29 173,94 1,39 

zieleń parkowa 290281,69 29,03 0,23 

cmentarze 61461,60 6,15 0,05 

wody powierzchniowe 271389,54 27,14 0,22 

Razem 27413698,85 2746,30 21,94 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Bielsk sporządzonego w 2001 r. wraz ze zmianami w 2010 r, 2014 r. oraz w 2016 r. – plansza uwarunkowania. 

 

Tab. 19. Powierzchnia terenów w podziale na funkcje wg kierunków rozwoju zwartych w Studium gminy Bielsk 

z 2001 r. wraz ze zmianami. 

Przeznaczenie terenu według Studium 

sporządzonego w 2001 r. wraz ze zmianami 

Powierzchnia 

[m
2
] 

Powierzchnia 

[ha] 

Udział w po-

wierzchni gminy 

[%] 

te
r
en

y
 z

a
b

u
d

o
w

a
n

e 
i 

p
re

fe
r
o

w
a

n
e 

d
o

 r
o

zb
u

d
o

w
y

 i
 z

a
g

o
sp

o
-

d
a

ro
w

a
n

ia
  

tereny adaptacji, przekształceń, porządkowania i intensyfikacji istniejących układów 

osadniczych wg dominującej funkcji 

mieszkaniowo–usługowa 1443583,59 144,36 1,15 

związana z prowadzonym gospodar-

stwem rolnym 
3777071,56 377,71 3,02 

obsługi mieszkańców 310404,82 31,04 0,25 

produkcyjna, składowa i inna działal-

ność gospodarcza 
249327,29 24,93 0,20 

eksploatacja powierzchniowa 70079,25 7,01 0,06 

zieleń urządzona 47173,91 4,72 0,04 

infrastruktura techniczna 18651,56 1,87 0,01 

Razem 5916291,98 591,63 4,73 

tereny potencjalnego rozwoju wg dominującej funkcji 

mieszkaniowo–usługowa 3203237,95 320,32 2,56 

centrotwórcze i realizacji celów pu-

blicznych 
284631,16 28,46 0,23 

zabudowy letniskowej i rekreacyjnej 105782,97 10,58 0,08 
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wielofunkcyjne związane z działalno-

ścią produkcyjna, usługową, handlowa 

i magazynową 

501655,38 50,17 0,40 

usług sportu, turystyki i rekreacji 54454,49 5,45 0,04 

sportu i rekreacji ekstensywne 1949300,00 194,93 1,56 

Razem 6099061,95 609,91 4,87 

te
r
en

y
 w

y
łą

cz
o

n
e 

z 
z
a
-

b
u

d
o

w
y

 

tereny użytkowane rolniczo i grunty leśne 

lasy, tereny zadrzewione i zakrzewio-

ne 
4795227,28 479,52 3,83 

zalesienia 7456788,85 745,68 5,96 

trwałe użytki zielone 22154839,51 2215,48 17,70 

wody powierzchniowe 255260,27 25,53 0,20 

cmentarze 70577,9 7,06 0,06 

Razem 34732693,81 3473,27 27,75 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Bielsk sporządzonego w 2001 r. wraz ze zmianami w 2010 r, 2014 r. oraz w 2016 r. – plansza kierunków. 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsk 

(projekt) 

 
Dnia 1 czerwca 2015 r. Rada Gminy Bielsk podjęła uchwałę Nr 35/VII/2015 w sprawie aktualno-

ści Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. W wyniku przeprowadzonej oceny aktualności w odniesieniu do 

Studium stwierdzono nieaktualność obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy Bielsk w zakresie: 

1) niedostosowania do zaistniałych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz zaobserwo-

wanych tendencji rozwojowych Gminy; 

2) niedostosowania do aktualnych celów i kierunków rozwoju określonych w dokumentach nad-

rzędnych w tym rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o  znaczeniu ponadlokalnym; 

obowiązujące Studium nie uwzględnia zmian w polityce przestrzennej kraju i województwa. 

Studium zawiera m.in. nieaktualne ustalenia w zakresie rezerwy terenu dla budowy magistral-

nej linii kolejowej oraz budowy i przebiegu urządzeń infrastruktury technicznej oraz drogo-

wej; 

3) niedostosowania zapisów do aktualnie obowiązujących przepisów prawa; 

4) braku ujawnienia udokumentowanych złóż kopalin (wprowadzone przez Zarządzenie Zastęp-

cze do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Bielsk, przyjętej uchwałą Nr 98/XVI/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r.). 

W związku z powyższym przystąpiono do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków za-

gospodarowania przestrzennego gminy Bielsk uchwałą Nr 74/XIII/2015 Rady Gminy Bielsk z dnia 

29 grudnia 2015 r.   

 

Tab. 20. Powierzchnia terenów w podziale na funkcje wg uwarunkowań zwartych w projekcie Studium gminy 

Bielsk. 

Sposób użytkowania terenu 
Powierzchnia 

[m
2
] 

Powierzchnia  

[ha] 

Udział 

w powierzchni 

Gminy [%] 

T
er

e
n

y
 z

a
in

w
e-

st
o

w
a

n
e 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej 
960754,08 96,08 0,77 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej i usług 
103421,49 10,34 0,08 

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielo-

rodzinnej 
5185,41 0,52 0,00 
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Tereny zabudowy usługowej 217660,03 21,77 0,17 

Tereny sportu i rekreacji 13579,56 1,36 0,01 

Tereny turystyczno-rekreacyjne 39637,92 3,96 0,03 

Tereny obiektów produkcyjnych, skła-

dów, magazynów i usług 
112934,47 11,29 0,09 

Tereny obiektów produkcyjnych, skła-

dów, magazynów 
59541,93 5,95 0,05 

Tereny obiektów produkcyjnych 

w gospodarstwach rolnych 
69864,03 6,99 0,06 

Tereny eksploatacji powierzchniowej 39020,12 3,90 0,03 

Tereny zabudowy zagrodowej 3255441,00 325,54 2,60 

Tereny dróg 2977905,00 297,79 2,38 

Tereny kolei 158399,86 15,84 0,13 

Tereny infrastruktury technicznej 24452,05 2,45 0,02 

Tereny zabudowane nieużytkowane 12671,23 1,27 0,01 

Razem 8050468,18 805,05 6,43 

T
er

en
y

 u
ży

tk
o

w
a

n
e 

ro
ln

ic
z
o

 i
 g

ru
n

ty
 l

eś
n
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Tereny zadrzewione 1037394,00 103,74 0,83 

Lasy łącznie 4050461,97 405,05 3,24 

prywatne 2181742,00 218,17 1,74 

Skarbu Państwa 1809387,00 180,94 1,45 

pozostałe 59332,97 5,93 0,05 

Tereny zieleni parkowej 200756,40 20,08 0,16 

Tereny cmentarzy (czynnych i nieczyn-

nego) 
54436,88 5,40 0,04 

Tereny wód powierzchniowych (stoją-

cych i płynących) 
465656,46 46,57 0,37 

Tereny łąk 7260608,00 726,06 5,80 

Tereny pastwisk 8233196,00 823,32 6,58 

Razem 21302509,70 2535,25 20,25 

RAZEM 29352977,88 3340,30 26,69  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Bielsk (projekt)  – arkusz 1/3 stan istniejący. 

 

Tab. 21. Powierzchnia terenów w podziale na funkcje wg kierunków rozwoju zwartych w projekcie Studium 

gminy Bielsk. 

Sposób użytkowania terenu 
Powierzchnia 

[m2] 

Powierzchnia  

[ha] 

Udział w powierzchni 

Gminy [%] 

T
er

en
y

 

 z
a

in
w

es
to

w
a

n
e
 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej (MN) 
1942174,775 194,22 1,55 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej i usług (MNU) 
1621107,45 162,11 1,30 

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielo-

rodzinnej i usług (MWU) 
70422,28 7,04 0,06 

Tereny zabudowy zagrodowej, zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i usług 

(MNR) 

293337,18 29,33 0,23 
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Tereny zabudowy usługowej (U) 417004,15 41,70 0,33 

Tereny  usług sportu i rekreacji (US) 106412,54 10,64 0,09 

Tereny rolnicze z możliwością lokalizacji 

usług sportu i rekreacji (R/US) 
1949286,85 194,93 1,56 

Tereny turystyczno-rekreacyjne (UTR) 38692,81 3,87 0,03 

Tereny obiektów produkcyjnych, skła-

dów, magazynów i usług (PU) 
670552,24 67,05 0,54 

    

Tereny obiektów produkcyjnych 

w gospodarstwach rolnych (PR) 
96355,67 9,64 0,08 

Tereny eksploatacji powierzchniowej 

(PG) 
39020,12 3,90 0,03 

Tereny kolei (KK) 158399,86 15,84 0,13 

Teren placu (PL) 7120,3 0,71 0,01 

Tereny infrastruktury technicznej (I) 56714,63 5,67 0,05 

 Razem 7462148,946 746,92 5,96 

T
er

en
y

 w
 u

ży
tk

o
w

a
n

iu
 r

o
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 l
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n
y
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 Lasy  4050461,97 405,05 3,24 

Skarbu Państwa (ZLP) 1809387,00 180,94 1,45 

pozostałe (ZL) 2241074,97 224,11 1,79 

Tereny rolnicze do zalesienia (RZL) 5703971,17 570,40 4,56 

Tereny zieleni urządzonej (ZP) 64323,24 6,43 0,05 

Tereny zieleni urządzonej parków wpisa-

nych do ewidencji lub rejestru (ZPz) 
230480,24 23,05 0,18 

Tereny cmentarzy (czynnych i nieczyn-

nego) (ZC/ ZCN) 
60247,952 6,02 0,05 

Tereny wód powierzchniowych (WS) 132865,33 13,29 0,11 

Tereny łąk i pastwisk (PS) 14591269,54 1459,13 11,66 

Razem 24833619,44 2483,36 19,84 

Razem 32295768,39 3229,58 25,80 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Bielsk (projekt)  – arkusz 1/2 kierunki zagospodarowania przestrzennego. 

 

Podsumowanie 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zgodnie art. 10 z ustawą z 

dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym musi m.in. uwzględniać do-

tychczasowe przeznaczenie, zagospodarowanie i uzbrojenie terenu. Od 2001 r., w którym uchwalone 

zostało obowiązujące Studium gminy Bielsk (zmiany wprowadzone w latach 2010, 2014 i 2016 obej-

mowały jedynie fragmenty Gminy), na terenie Gminy zaszły istotne zmiany w sposobie zagospodaro-

wania terenów i użytkowania gruntów, co zostało przestawione w tabeli poniżej. Na terenie gminy 

Bielsk wzrosła powierzchnia terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz zabudowę 

zagrodową z usługami. Pojawiły się również nowe tereny sportu, rekreacji i turystyki. Zmianie uległa 

struktura zagospodarowania terenów pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny i usługi. 
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W projekcie Studium gminy Bielsk zrezygnowano również ze wskazywania terenów wyłącznie 

pod realizację zabudowy zagrodowej (RM). Zgodnie z przepisami odrębnymi z budownictwa poprzez 

zabudowę zagrodową należy rozumieć budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w 

rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych, 

co oznacza, że tego rodzaju zabudowa może powstać również na terenach R i miejsca jej ewentualnej 

koncentracji są trudne do przewidzenia. 

Tab. 22. Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę wg Studium z 2001 r. wraz ze zmianami oraz projektu 

Studium gminy Bielsk – uwarunkowania. 

gmina Bielsk 
Tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

Tereny zabudo-

wy usługowej 

Tereny sportu i 

rekreacji i tury-

styki 

Tereny obiektów produk-

cyjnych, składów, maga-

zynów i usług 

obowiązujące 

Studium [A] 
96,19 24,40 3,51 29,57 

projekt Stu-

dium  [B] 
101,96 21,77 5,32 24,23 

Bilans tere-

nów  [B-A] 
5,77 -2,64 1,81 -5,34 

Źródło: opracowanie własne na podstawie planszy uwarunkowań Studium z 2001 r. wraz ze zmianami oraz projektu Studium 

gminy Bielsk. 

 

Wyniki przeprowadzonej analizy terenów przeznaczonych pod zabudowę w obowiązującym oraz 

projektowanym Studium zostało przedstawione w rozdziale 6 – Podsumowanie. 

4.2. Chłonność. położonych na terenie gminy, obszarów o w pełni wykształ-

conej zwartej strukturze funkcjonalno–przestrzennej w granicach jednostki 

osadniczej  
 

Zasięg obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej 

w granicach jednostki osadniczej (w rozumieniu przepisów odrębnych) – stan istniejący, oznaczony 

został na rysunku Studium (Arkusz 2/2. Kierunki. Polityka przestrzenna). Wśród nich, za obszary, 

na których można realizować nową zabudowę uznaje się nieruchomości aktualnie niezagospodarowa-

ne lub części nieruchomości zabudowanych jeśli możliwe jest wydzielenie z nich niezabudowanych 

działek budowalnych.  

W granicach Gminy zidentyfikowano 3 obszary o w pełni wykształconej zwartej strukturze funk-

cjonalno–przestrzennej (zwanych dalej obszarami) w granicach jednostki osadniczej. Obszary te znaj-

dują się w granicach miejscowości gminnej Bielska, Zągot, Ciachcina oraz Ciachcina Nowego.  

 

W granicach zasięgu jednostek osadniczych obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego obejmujący swym zasięgiem obręby: Bielsk, Ciachcin, Ciachcin Nowy i Zągoty gm. 

Bielsk, przyjętych uchwałą Nr 261/XLI/2010 Rady Gminy w Bielsku z dnia 30 września 2010 r., oraz 

zmieniony uchwałami:  

1) uchwałą Nr 78/ XII/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie uchwale-

nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego swym zasięgiem ob-

ręby: Bielsk, Ciachcin, Ciachcin Nowy i Zągoty gm. Bielsk (w zakresie parametrów zabudo-

wy i zagospodarowania terenów); 

2) uchwała nr 132/XIX/2012 Rady Gminy Bielsk z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części działek nr ewid. 152/16, 

152/20, 152/21 we wsi Zągoty; 
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3) uchwałą Nr 176/XXV/2013 Rady Gminy Bielsk z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr ewid. 637/3 i 640/1 w 

miejscowości Bielsk; 

4) uchwałą Nr 251/XXXVIII/2014 Rady Gminy Bielsk z dnia 10 września 2014 r. w sprawie 

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Bielsk; 

5) uchwałą Nr 172/XXIX/2017 Rady Gminy Bielsk z dnia 25 października 2017 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Zągoty. 

 

Określając chłonność obszarów w granicach jednostek osadniczych: 

1) przyjęto, że w ramach jednostek osadniczych, realizowane będą, zgodnie z obowiązującymi 

planami miejscowymi, funkcje tj.: funkcja mieszkaniowa i mieszkaniowo–usługowa lub usłu-

gowa w zakresie usług niekolidujących z funkcją mieszkaniową (inne funkcje zabudowy nie 

są wskazane ze względu na potencjalny konflikt funkcji) oraz funkcja produkcyjno–

składowo–magazynowa; 

2) należy posłużyć się wskaźnikami zabudowy i zagospodarowania terenu określonych w obo-

wiązujących planach miejscowych, na podstawie których kształtowanych jest rozwój prze-

strzenny w granicach jednostek osadniczych tj.: maksymalny wskaźnik zabudowy, maksymal-

na wysokość zabudowy na podstawie których dokonano analizy maksymalnej wysokości kon-

dygnacji oraz maksymalnej intensywności zabudowy działki budowlanej, przy jednoczesnym 

założeniu, że: 

a) ok. 20% danego obszaru przeznaczonego pod zabudowę przeznaczone zostanie 

na realizację układu komunikacyjnego, 

b) na realizację zabudowy, zgodnie z obserwowaną praktyką, wykorzystane zostanie 50% 

maksymalnej wartości wskaźnika dla danej działki budowlanej, 

c) na realizację funkcji podstawowej, przeznaczone zostanie 80% maksymalnej powierzchni 

zabudowy na działce (20% stanowić będzie zabudowa towarzysząca, np. budynek gospo-

darczy), 

d) powierzchnia użytkowa budynku będzie stanowić 80% jego ogólnej powierzchni zabu-

dowy liczonej dla wszystkich kondygnacji (ok. 20% powierzchni odpowiada grubości 

ścian i powierzchniom niezaliczanym do powierzchni użytkowej). 

 

Tereny wolne od zabudowy w granicach jednostek osadniczych 

Na potrzeby niniejszej analizy oszacowano powierzchnię terenów wolnych od zabudowy w grani-

cach jednostek osadniczych. Z poniżej analizy (tab. 22) wynika, iż w granicach gminy Bielsk pozosta-

je ok. 25,0 ha (250 000,0 m
2
) terenu wolnego od zabudowy, a przeznaczonego pod jej realizację w 

granicach obszaru o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno–przestrzennego w grani-

cach jednostki osadniczej. Najwięcej terenów niezagospodarowanych, zgodnie z podziałem funkcjo-

nalnym, jest przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo–usługową (19,28 ha), 

następnie pod zabudowę produkcyjno–usługową (3,05 ha) oraz pod zabudowę usługową (2,61 ha). 

Tab. 23. Powierzchnia terenu wolnego od zabudowy w granicach jednostek osadniczych na terenie gminy Bielsk 

wg obrębów ewidencyjnych w podziale na funkcje zabudowy. 

Powierzchnia terenu wolnego od zabudowy w granicach jednostek osadniczych [ha] 

Tereny 

zabudowy 

usługowej 

(U) 

Tereny zabu-

dowy pro-

dukcyjno–

usługowej 

(PU) 

Tereny zabu-

dowy miesz-

kaniowej jed-

norodzinnej 

(MN) 

Tereny zabu-

dowy miesz-

kaniowej jed-

norodzinnej i 

usług (UMN) 

Tereny usług i 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

i wieloro-

dzinnej 

(UMNW 

Tereny zabu-

dowy miesz-

kaniowej eks-

tensywnej 

(MNR) 

 obręb Bielsk 
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1,01 3,05 11,62 1,93 0,22 –  

 obręb Zągoty 

0,81  – 0,57 3,19  – –  

 obręb Ciachcin i Ciachcin Nowy 

0,85  – 0,57 0,78 –  0,40 

Razem 

2,67   3,05  12,76  5,9  0,22  0,40 

Źródło: opracowanie własne na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie 

Bielsk. 

 

Wariant maksymalny (wariant I) 

 

Wariant I – maksymalny został oparty na maksymalnych określonych wskaźnikach zabudowy i zago-

spodarowania terenu określonych w obowiązujących planach miejscowych.  

 

W celu określenia chłonności jednostek osadniczych w oparciu o wskaźniki zabudowy i zagospoda-

rowania terenu określonych w planach miejscowych przyjęto, że: 

1) dla terenów zabudowy usługowej, w tym terenów zabudowy usług kultury, oświaty i admini-

stracji (U, UK, UO, UA), w zależności od terenu: 

a) maksymalny wskaźnik zabudowy wynosi 0,25–0,5, 

b) maksymalna liczba kondygnacji wynosi 2,0–3,0, 

c) maksymalna intensywność zabudowy wynosi 0,5–1,5; 

2) dla terenów zabudowy produkcyjno–usługowej (PU), w zależności od terenu: 

a) maksymalny wskaźnik zabudowy wynosi 0,5–0,6, 

b) maksymalna liczba kondygnacji wynosi 2,5–3,0, 

c) maksymalna intensywność zabudowy wynosi 1,25–1,5; 

3) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), w zależności od terenu: 

a) maksymalny wskaźnik zabudowy wynosi 0,25–0,4, 

b) maksymalna liczba kondygnacji wynosi 2,0–2,5, 

c) maksymalna intensywność zabudowy wynosi 0,5–0,88; 

4) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług (UMN), w zależności od terenu: 

a) maksymalny wskaźnik zabudowy wynosi 0,35–0,6, 

b) maksymalna liczba kondygnacji wynosi 2,0–2,5, 

c) maksymalna intensywność zabudowy wynosi 0,25–0,6; 

5) dla terenu usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej (UMNW): 

a) maksymalny wskaźnik zabudowy wynosi 0,6, 

b) maksymalna liczba kondygnacji wynosi 2,0, 

c) maksymalna intensywność zabudowy wynosi 1,20; 

6) dla terenu zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej (MNR): 

a) maksymalny wskaźnik zabudowy wynosi 0,25, 

b) maksymalna liczba kondygnacji wynosi 2,5, 

c) maksymalna intensywność zabudowy wynosi 0,63. 

 

Tab. 24. Chłonność obszarów możliwych do zabudowy w granicach jedostek osadniczych na terenie gminy 

Bielsk wg obrębów ewidencyjnych w podziale na funkcje zabudowy dla wariantu I. 
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Wariant I 

Tereny 

zabudowy 

usługowej 

(U) 

Tereny zabu-

dowy pro-

dukcyjno–

usługowej 

(PU) 

Tereny zabu-

dowy miesz-

kaniowej jed-

norodzinnej 

(MN) 

Tereny zabu-

dowy miesz-

kaniowej jed-

norodzinnej i 

usług 

(UMN) 

Tereny usług i 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzin-

nej i wieloro-

dzinnej 

(UMNW) 

Tereny zabu-

dowy miesz-

kaniowej 

ekstensywnej 

(MNR) 

obręb Bielsk 

Łączna 

powierzch-

ni a użyt-

kowa [ha] 

0,29 1,08 2,44 0,4 0,07 – 

obręb Zągoty 

Łączna 

powierzch-

ni a użyt-

kowa [ha] 

0,16 – 0,12 0,64 – – 

obręb Ciachcin i Ciachcin Nowy 

Łączna 

powierzch-

ni a użyt-

kowa [ha] 

0,19 – 0,12 0,15 – 0,06 

Razem 0,64 1,08 2,68 1,19 0,07 0,06 

Źródło: opracowanie własne na podstawie chłonności jednostek osadniczych w wariancie I sporządzonej na potrzeby Stu-

dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsk 

 

Wariant średni (wariant II) 

 

Wariant II – średni został oparty na zaobserwowanych tendencjach w zakresie rozwoju zabudowy na 

terenach w zasięgu jednostek osadniczych w granicach obrębów Bielsk, Zągoty, Ciachcin oraz 

Ciachcin Nowy biorąc pod uwagę możliwości sposobu zagospodarowania terenu i zabudowy przyjęte 

w obowiązujących planach miejscowych. Chłonność jednostek określona na podstawie wariantu II 

pokazuje również najbardziej pożądany i realistyczny kierunek rozwoju zabudowy i sposób zagospo-

darowania terenu.  

 

W celu określenia chłonności jednostek osadniczych w oparciu o wskaźniki zabudowy i zagospoda-

rowania terenu określonych w planach miejscowych przyjęto, że: 

1) dla terenów zabudowy usługowej, w tym terenów zabudowy usług kultury, oświaty i admini-

stracji (U, UK, UO, UA), w zależności od terenu: 

a) maksymalny wskaźnik zabudowy wynosi 0,25–0,5, 

b) maksymalna liczba kondygnacji wynosi 2,0, 

c) maksymalna intensywność zabudowy wynosi 0,5–1,0; 

2) dla terenów zabudowy produkcyjno–usługowej (PU), w zależności od terenu: 

a) maksymalny wskaźnik zabudowy wynosi 0,5–0,6, 

b) maksymalna liczba kondygnacji wynosi 1,0, 

c) maksymalna intensywność zabudowy wynosi 0,5–0,6; 

3) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), w zależności od terenu: 

a) maksymalny wskaźnik zabudowy wynosi 0,25–0,4, 

b) maksymalna liczba kondygnacji wynosi 1,5–2,0, 

c) maksymalna intensywność zabudowy wynosi 0,38–0,7; 

4) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług (UMN), w zależności od terenu: 

a) maksymalny wskaźnik zabudowy wynosi 0,35–0,6, 

b) maksymalna liczba kondygnacji wynosi 1,5–2,0, 

c) maksymalna intensywność zabudowy wynosi 0,5–1,2; 
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5) dla terenu usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej (UMNW): 

a) maksymalny wskaźnik zabudowy wynosi 0,6, 

b) maksymalna liczba kondygnacji wynosi 2,0, 

c) maksymalna intensywność zabudowy wynosi 1,20; 

6) dla terenu zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej (MNR): 

a) maksymalny wskaźnik zabudowy wynosi 0,25, 

b) maksymalna liczba kondygnacji wynosi 2,0, 

c) maksymalna intensywność zabudowy wynosi 0,5. 

 

Tab. 25. Chłonność obszarów możliwych do zabudowy w granicach jedostek osadniczych na terenie gminy 

Bielsk wg obrębów ewidencyjnych w podziale na funkcje zabudowy wariant II. 

Wariant II 

Tereny 

zabudo-

wy usłu-

gowej (U) 

Tereny zabu-

dowy pro-

dukcyjno–

usługowej 

(PU) 

Tereny zabu-

dowy miesz-

kaniowej jed-

norodzinnej 

(MN) 

Tereny zabu-

dowy miesz-

kaniowej jed-

norodzinnej i 

usług 

(UMN) 

Tereny usług i 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzin-

nej i wieloro-

dzinnej 

(UMNW) 

Tereny zabu-

dowy miesz-

kaniowej 

ekstensywnej 

(MNR) 

obręb Bielsk 

Łączna 

powierzch-

ni a użyt-

kowa [ha] 

0,2 0,43 1,48 0,34 0,07 – 

obręb Zągoty 

Łączna 

powierzch-

ni a użyt-

kowa [ha] 

0,13 – 0,13 0,5 – – 

obręb Ciachcin i Ciachcin Nowy 

Łączna 

powierzch-

ni a użyt-

kowa [ha] 

0,19 – 0,1 0,12 – 0,05 

Razem 0,52 0,43 1,71 0,96 0,07 0,05 

Źródło: opracowanie własne na podstawie chłonności jednostek osadniczych w wariancie II sporządzonej na potrzeby Stu-

dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsk 

 

Wariant minimalny (wariant III) 

 

Wariant III – minimalny został oparty na minimalnych określonych wskaźnikach zabudowy i zago-

spodarowania terenu określonych w obowiązujących planach miejscowych.  

  

W celu określenia chłonności jednostek osadniczych w oparciu o wskaźniki zabudowy i zagospoda-

rowania terenu określonych w planach miejscowych przyjęto, że: 

1) dla terenów zabudowy usługowej, w tym terenów zabudowy usług kultury, oświaty i admini-

stracji (U, UK, UO, UA), w zależności od terenu: 

a) maksymalny wskaźnik zabudowy wynosi 0,25–0,5, 

b) maksymalna liczba kondygnacji wynosi 1,0, 

c) maksymalna intensywność zabudowy wynosi 0,25–0,5; 

2) dla terenów zabudowy produkcyjno–usługowej (PU), w zależności od terenu: 

a) maksymalny wskaźnik zabudowy wynosi 0,5–0,6, 

b) maksymalna liczba kondygnacji wynosi 1,0, 

c) maksymalna intensywność zabudowy wynosi 0,5–0,6; 
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3) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), w zależności od terenu: 

a) maksymalny wskaźnik zabudowy wynosi 0,25–0,4, 

b) maksymalna liczba kondygnacji wynosi 1,0, 

c) maksymalna intensywność zabudowy wynosi 0,25–0,4; 

4) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług (UMN), w zależności od terenu: 

a) maksymalny wskaźnik zabudowy wynosi 0,25–0,6, 

b) maksymalna liczba kondygnacji wynosi 1,0, 

c) maksymalna intensywność zabudowy wynosi 0,25–0,6; 

5) dla terenu usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej (UMNW): 

a) maksymalny wskaźnik zabudowy wynosi 0,6, 

b) maksymalna liczba kondygnacji wynosi 1,0, 

c) maksymalna intensywność zabudowy wynosi 0,6; 

6) dla terenu zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej (MNR): 

a) maksymalny wskaźnik zabudowy wynosi 0,25, 

b) maksymalna liczba kondygnacji wynosi 1,0, 

c) maksymalna intensywność zabudowy wynosi 0,25. 

 

Tab. 26. Chłonność obszarów możliwych do zabudowy w granicach jedostek osadniczych na terenie gminy 

Bielsk wg obrębów ewidencyjnych w podziale na funkcje zabudowy wariant III. 

Wariant III 

Tereny 

zabudowy 

usługowej 

(U) 

Tereny zabu-

dowy pro-

dukcyjno–

usługowej 

(PU) 

Tereny zabu-

dowy miesz-

kaniowej jed-

norodzinnej 

(MN) 

Tereny zabu-

dowy miesz-

kaniowej jed-

norodzinnej i 

usług 

(UMN) 

Tereny usług i 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzin-

nej i wieloro-

dzinnej 

(UMNW) 

Tereny zabu-

dowy miesz-

kaniowej 

ekstensywnej 

(MNR) 

obręb Bielsk 

Łączna 

powierzch-

ni a użyt-

kowa [ha] 

0,1 0,43 0,99 0,17 0,03 – 

obręb Zągoty 

Łączna 

powierzch-

ni a użyt-

kowa [ha] 

0,06 – 0,06 0,29 – – 

obręb Ciachcin i Ciachcin Nowy 

Łączna 

powierzch-

ni a użyt-

kowa [ha] 

0,1 – 0,05 0,06 – 0,03 

Razem 0,26 0,43 1,1 0,52 0,03 0,03 

Źródło: opracowanie własne na podstawie chłonności jednostek osadniczych w wariancie III sporządzonej na potrzeby Stu-

dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsk 

 

Podsumowanie 
Zgodnie z obliczeniami na wyżej wymienionych obszarach możliwe będzie zlokalizowanie nowej 

zabudowy w ilości: 

1) wariant I 

a) 40 000,0 m
2
 powierzchni użytkowej dla funkcji mieszkaniowej i mieszkaniowo–

usługowej*, 

b) 6 400,0 m
2
 powierzchni użytkowej dla usługowej, 

c) 10 800,0 m
2
 powierzchni użytkowej dla funkcji produkcyjno–składowo–magazynowej; 
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2) wariant II 

a) 27 800,0 m
2 

powierzchni użytkowej dla funkcji mieszkaniowej i mieszkaniowo–

usługowej*, 

b) 5 200,0 m
2
 powierzchni użytkowej dla usługowej, 

c) 4 300,0 m
2
 powierzchni użytkowej dla funkcji produkcyjno–składowo-magazynowej; 

3) wariant III 

a) 16 800,0 m
2
 powierzchni użytkowej dla funkcji mieszkaniowej i mieszkaniowo–

usługowej*, 

d) 2 600,0 m
2 
powierzchni użytkowej dla usługowej, 

b) 4 300,0 m
2
 powierzchni użytkowej dla funkcji produkcyjno–składowo–magazynowej. 

 

*zgodnie zaobserwowanymi kierunkami rozwoju zabudowy na terenach UMN i UMNW powstaje 

przede wszystkim zabudowa mieszkaniowa lub mieszkaniowa z niewielkim udziałem usług, dlatego 

na potrzeby niniejszej analizy włączona chłonność ww. terenów do terenów o funkcji mieszkaniowej 

lub mieszkaniowo–usługowej 

Tab. 27. Chłonność obszarów możliwych do zabudowy w granicach jedostek osadniczych na terenie gminy 

Bielsk w podziale na funkcje zabudowy. 

Gmina Bielsk Wariant I [ha] Wariant II [ha] Wariant III [ha] 

Tereny zabudowy usługowej 

(U) 
0,64 0,52 0,26 

Tereny zabudowy produk-

cyjno–usługowej (PU) 
1,08 0,43 0,43 

Tereny zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej (MN) 
2,68 1,71 1,10 

Tereny zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej i usług 

(UMN) 
1,19 0,96 0,52 

Tereny usług i zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzin-

nej i wielorodzinnej 

(UMNW) 

0,07 0,07 0,03 

Tereny zabudowy mieszka-

niowej ekstensywnej 

(MNR) 
0,06 0,05 0,03 

Razem 5,72 3,74 2,37 

Źródło: opracowanie własne na podstawie chłonności jednostek osadniczych sporządzonej na potrzeby Studium uwarunko-

wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsk. 

 

Największą chłonność posiadają obszary w granicach jednostki osadniczej obejmującej fragmen-

ty wsi Bielsk. Najmniejszą chłonność posiada obszar w granicy jednostki osadniczej obejmujący 

fragment wsi Ciachcin i Ciachcin Nowy. 

Tab. 28. Chłonność obszarów możliwych do zabudowy w granicach jedostek osadniczych na terenie gminy 

Bielsk w na obręby wg wariantów I–III. 

Nazwa obrębu Wariant I [ha] Wariant II [ha] Wariant III [ha] 

obręb Bielsk 4,28 2,52 1,72 

obręb Zągoty 0,92 0,76 0,41 

obręb Ciachcin i Ciachcin Nowy 0,52 0,46 0,24 

Razem 5,72 3,74 2,37 

Źródło: opracowanie własne na podstawie chłonności jednostek osadniczych sporządzonej na potrzeby Studium uwarunko-

wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsk. 
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4.3. Chłonność, położonych na terenie gminy, obszarów przeznaczonych 

w planach miejscowych pod zabudowę 
 

Dla obszaru gminy Bielsk wg stanu na 2017 r. obowiązuje 10 planów miejscowych. Planami miej-

scowymi są przede wszystkim objęte obszary o najintensywniejszej zabudowie, poddane silnej presji urba-

nizacyjnej w miejscowościach: Bielsk, Ciachcin, Ciachcin Nowy oraz Zągoty.  Miejscowe plany zagospo-

darowani przestrzennego zostały sporządzone również dla fragmentów obrębów Machcinko, w  związku z 

umożliwieniem realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej – elektroenergetyka (napowietrz-

na linia elektroenergetyczna 400 kV) oraz Zagroba (tereny eksploatacji powierzchniowej). Wykaz planów 

obowiązujących w Gminie przedstawia poniższa tabela. 

Tab. 29. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w gminie Bielsk. 

Lp. 

Miejscowości,  

w granicach 

których obo-

wiązuje plan 

miejscowy 

Nr uchwały zatwierdza-

jącej plan (data podję-

cia) 

Nr ewid. działki lub ob-

szar, którego dotyczy plan 

Powierzchnia 

obszaru objętego 

planem 

[ha] 

1. Bielsk 

176/XXV/2013 

(27.02.2013) 
637/3, 640/1 0,23 

251/XXXVIII/2014 

(10.09.2014) 

634/4,634/5,634/3, 

635/2,636 
0,82 

2. Machcinko 

250/XXXVIII/2014 

(10.09.2014) 

55, 3, 2, 19/2, część dz. 1, 4, 

8, 9, 10/1, 10/2, 14/2, 19/1 

 ok. 6,28
4
 

 

105/XVII/2016 

(28.04.2016) 

18, 19/1, 20, 21/4, 23, 24/23, 

50,7, 6, 5, 4/2, 4/1, 3/3, 3/2, 

55/2 

ok. 24,4 

3. Zagroba 
108/XIII/2008 

(28.02.2008) 
230/1, 229, część dz. 262 11,0 

4. Zągoty 

132/XIX/2012 

(14.06.2012) 
152/16, 152/20, 152/21 0,49 

177/XXV/2013 

(27.02.2013) 
132 3,8 

172/XXIX/2017 

(25.10.2017) 

127/1-3, 127/5-7, 176, 

180/2-4, 130, 131/2-7, 

129/1-4, 128/2, 128/4-6, 

128/7, 128/8 

4,55 

5. 

Bielsk, 

Ciachcin 

Ciachcin 

Nowy 

Zągoty 

261/XLI/2010 

(30.09.2010),  

zmiana ww. uchwały w 

zakresie wskaźników 

zabudowy i zagospoda-

rowania terenów 

78/XII/2011 

(22.11.2011) 

granice obrębów Bielsk, 

Ciachcin, Ciachcin Nowy i 

Zągoty 

ok. 751,13 

Razem 802,70 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Bielsku. 

 
W czasie opracowywania Studium trwają również prace nad sporządzeniem miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Bielsk oraz Ciachcin Nowy (uchwała 

Nr 162/XXVII/2017 Rady Gminy Bielsk z dnia 20 czerwca 2017 r.), który jest sporządzany w koor-

dynacji nad pracami związanym ze sporządzeniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego gminy Bielsk. Obszary objęte projektem planu miejscowego znajdują się 

w zasięgu obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego swym 

                                                 
4 część planu przyjętego uchwałą Nr 250/XXXVIII/2014 utraciła moc w związku z wejściem w życie planu uchwalonego 

uchwałą Nr 105/XVII/2016, pierwotnie jego powierzchnia wynosiła ok. 9,5 ha 
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zasięgiem obręby: Bielsk, Ciachcin, Ciachcin Nowy i Zągoty, gm. Bielsk, przyjętego uchwałą 

Nr 261/XLI/2010 (30.09.2010), zmienionego uchwałą Nr 78/XII/2011 (22.11.2011) w zakresie 

wskaźników za-budowy i zagospodarowania terenów. 

 

W związku z tym, iż plany miejscowe zostały również uchwalone dla obszarów o w pełni wy-

kształconej zwartej strukturze funkcjonalno–przestrzennej w granicach jednostki osadniczej ich chłon-

ność została uwzględniona podczas analizy chłonności jednostek osadniczych w rozdziale 3.2. Zatem 

na potrzeby określenia chłonności planów miejscowych w gminie Bielsk wzięto pod uwagę tereny, dla 

których obowiązują plany miejscowe, z wykluczeniem terenów w granicach wyznaczonych jednostek 

osadniczych. Na potrzeby niniejszego opracowania chłonność planów miejscowych oszacowano także 

na podstawie terenów planów miejscowych wskazujących tereny pod realizację zabudowy mieszka-

niowej, mieszkaniowo–usługowej, usługowej lub produkcyjno–magazynowo–składowej (poz. 1, 4  i 5 

w tab. 6).  

 
Tereny przeznaczone w planach miejscowych na cele zabudowy w granicach poszczególnych ob-

rębów w niewielkim stopniu zostały już zainwestowane. Zdecydowanie większy stopień zainwesto-

wania obserwuje  w granicach jednostek osadniczych. Do wyznaczenia chłonności obszarów planach 

miejscowych korzystano ze wskaźników zawartych w obowiązujących planach miejscowych maksy-

malny wskaźnik zabudowy, maksymalna wysokość zabudowy na podstawie których dokonano analizy 

maksymalnej wysokości kondygnacji oraz maksymalnej intensywności zabudowy działki, przy jedno-

czesnym założeniu, że: 

1) ok. 20% danego obszaru przeznaczonego pod zabudowę przeznaczone zostanie na realizację 

układu komunikacyjnego, 

2) na realizację zabudowy, zgodnie z obserwowaną praktyką, wykorzystane zostanie 50% maksy-

malnej wartości wskaźnika dla danej działki budowlanej, 

3) na realizację funkcji podstawowej, przeznaczone zostanie 80% maksymalnej powierzchni zabu-

dowy na działce (20% stanowić będzie zabudowa towarzysząca, np. budynek gospodarczy), 

4) powierzchnia użytkowa budynku będzie stanowić 80% jego ogólnej powierzchni zabudowy li-

czonej dla wszystkich kondygnacji (ok. 20% powierzchni odpowiada grubości ścian 

i powierzchniom niezaliczanym do powierzchni użytkowej). 

 

Tereny wolne od zabudowy w granicach obowiązujących planów miejscowych 

Na potrzeby niniejszej analizy oszacowano powierzchnię terenów wolnych od zabudowy w grani-

cach obszarów, na których obowiązują plany miejscowe, z wyłączeniem terenów w granicach jedno-

stek osadniczych. Z poniżej analizy (tab. 16) wynika, iż w granicach gminy Bielsk pozostaje ok. 

196,54 ha (1 965 400,0 m
2
) terenu wolnego od zabudowy, a przeznaczonego pod jej realizację w pla-

nach miejscowych. Najwięcej terenów niezagospodarowanych, zgodnie z podziałem funkcjonalnym, 

jest przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo–usługową, następnie pod zabudo-

wę produkcyjno–usługową (24,76 ha) oraz pod zabudowę usługową (9,81 ha). 

Tab. 30. Powierzchnia terenu wolnego od zabudowy w granicach obowiązujących planów miejscowych na 

terenie gminy Bielsk wg obrębów ewidencyjnych w podziale na funkcje zabudowy. 

Powierzchnia terenu wolnego od zabudowy w granicach mpzp [ha] 

Tereny 

zabudowy 

usługowej 

(U) 

Tereny zabu-

dowy pro-

dukcyjno–

usługowej 

(PU) 

Tereny zabu-

dowy miesz-

kaniowej jed-

norodzinnej 

(MN) 

Tereny zabu-

dowy miesz-

kaniowej jed-

norodzinnej i 

usług (UMN) 

Tereny zabu-

dowy miesz-

kaniowej eks-

tensywnej 

(MNR) 

 obręb Bielsk 

 4,79 20,18 49,87 62,08   2,17 
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 obręb Zągoty 

 – 4,58 11,99   7,66 –  

 obręb Ciachcin i Ciachcin Nowy 

 5,02  – 15,52  12,68  –  

Razem 

 9,81  24,76 77,38  82,42  2,17  

Źródło: opracowanie własne na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie 

Bielsk. 

 

Wariant maksymalny (wariant I) 

 

Wariant I – maksymalny został oparty na maksymalnych określonych wskaźnikach zabudowy i zago-

spodarowania terenu określonych w obowiązujących planach miejscowych.  

 

W celu określenia chłonności terenów w zasięgu miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-

nego w oparciu o wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu określonych w planach miejsco-

wych przyjęto, że: 

1) dla terenów zabudowy usługowej, w tym terenów zabudowy usług kultury, oświaty i admini-

stracji (U, UK, UO, UA), w zależności od terenu: 

a) maksymalny wskaźnik zabudowy wynosi 0,15–0,5, 

b) maksymalna liczba kondygnacji wynosi 2,0–3,0, 

c) maksymalna intensywność zabudowy wynosi 0,3–1,5; 

2) dla terenów zabudowy produkcyjno–usługowej (PU), w zależności od terenu: 

a) maksymalny wskaźnik zabudowy wynosi 0,15–0,6, 

b) maksymalna liczba kondygnacji wynosi 2,0–3,0, 

c) maksymalna intensywność zabudowy wynosi 0,3–1,8; 

3) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), w zależności od terenu: 

a) maksymalny wskaźnik zabudowy wynosi 0,25–0,35, 

b) maksymalna liczba kondygnacji wynosi 2,0–2,5, 

c) maksymalna intensywność zabudowy wynosi 0,5–0,88; 

4) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług (UMN), w zależności od terenu: 

a) maksymalny wskaźnik zabudowy wynosi 0,25–0,35, 

b) maksymalna liczba kondygnacji wynosi 2,5, 

c) maksymalna intensywność zabudowy wynosi 0,63–0,88; 

5) dla terenów zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej (MNR), w zależności od terenu: 

a) maksymalny wskaźnik zabudowy wynosi 0,15, 

b) maksymalna liczba kondygnacji wynosi 2,5, 

c) maksymalna intensywność zabudowy wynosi 0,38. 

 

Tab. 31. Chłonność obszarów możliwych do zabudowy w granicach obowiązującym planów miejscowych na 

terenie gminy Bielsk wg obrębów ewidencyjnych w podziale na funkcje zabudowy wariant I. 

Wariant I 

Tereny zabu-

dowy usługo-

wej (U) 

Tereny zabu-

dowy produk-

cyjno–

usługowej 

(PU) 

Tereny zabu-

dowy miesz-

kaniowej jed-

norodzinnej 

(MN) 

Tereny zabu-

dowy mieszka-

niowej jednoro-

dzinnej i usług 

(UMN) 

Tereny zabu-

dowy mieszka-

niowej eksten-

sywnej (MNR) 

obręb Bielsk 

Łączna po-

wierzchni a 

użytkowa 

[ha] 

0,79 5,94 8,73 12,3 0,21 

obręb Zągoty 
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Łączna po-

wierzchni a 

użytkowa 

[ha] 

– 1,46 2,07 1,72 – 

obręb Ciachcin i Ciachcin Nowy 

Łączna po-

wierzchni a 

użytkowa 

[ha] 

0,69 – 3,27 2,07 – 

Razem  1,48  7,4  14,07  16,09 0,21  

Źródło: opracowanie własne na podstawie chłonności planów miejscowych w wariancie I sporządzonej na potrzeby Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsk 

 

 

Wariant średni (wariant II) 

 

Wariant II – średni został oparty na zaobserwowanych tendencjach w zakresie rozwoju zabudowy na 

terenach w granicach obrębów Bielsk, Zągoty, Ciachcin oraz Ciachcin Nowy biorąc pod uwagę moż-

liwości sposobu zagospodarowania terenu i zabudowy przyjęte w obowiązujących planach miejsco-

wych. Chłonność jednostek określona na podstawie wariantu II pokazuje również najbardziej pożąda-

ny i realistyczny kierunek rozwoju zabudowy i sposób zagospodarowania terenu, pokrywający się ze 

sposobem zagospodarowania rozwijającym się również w granicach jednostek osadniczych. 

 

W celu określenia chłonności jednostek osadniczych w oparciu o wskaźniki zabudowy i zagospoda-

rowania terenu określonych w planach miejscowych przyjęto, że: 

1) dla terenów zabudowy usługowej, w tym terenów zabudowy usług kultury, oświaty i admini-

stracji (U, UK, UO, UA), w zależności od terenu: 

a) maksymalny wskaźnik zabudowy wynosi 0,15–0,5, 

b) maksymalna liczba kondygnacji wynosi 2,0, 

c) maksymalna intensywność zabudowy wynosi 0,3–1,0; 

2) dla terenów zabudowy produkcyjno–usługowej (PU), w zależności od terenu: 

a) maksymalny wskaźnik zabudowy wynosi 0,15–0,6, 

b) maksymalna liczba kondygnacji wynosi 1,0, 

c) maksymalna intensywność zabudowy wynosi 0,3–0,6; 

3) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), w zależności od terenu: 

a) maksymalny wskaźnik zabudowy wynosi 0,25–0,35, 

b) maksymalna liczba kondygnacji wynosi 1,5–2,0, 

c) maksymalna intensywność zabudowy wynosi 0,38–0,7; 

4) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług (UMN), w zależności od terenu: 

a) maksymalny wskaźnik zabudowy wynosi 0,25–0,35, 

b) maksymalna liczba kondygnacji wynosi 2,0, 

c) maksymalna intensywność zabudowy wynosi 0,5–0,7; 

5) dla terenów zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej (MNR), w zależności od terenu: 

a) maksymalny wskaźnik zabudowy wynosi 0,15, 

b) maksymalna liczba kondygnacji wynosi 1,5, 

c) maksymalna intensywność zabudowy wynosi 0,23. 

 

Tab. 32. Chłonność obszarów możliwych do zabudowy w granicach obowiązującym planów miejscowych na 

terenie gminy Bielsk wg obrębów ewidencyjnych w podziale na funkcje zabudowy wariant II. 
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Wariant II 

Tereny 

zabudowy 

usługowej 

(U) 

Tereny zabu-

dowy produk-

cyjno–

usługowej 

(PU) 

Tereny zabu-

dowy miesz-

kaniowej jed-

norodzinnej 

(MN) 

Tereny zabu-

dowy mieszka-

niowej jednoro-

dzinnej i usług 

(UMN) 

Tereny zabu-

dowy mieszka-

niowej eksten-

sywnej (MNR) 

obręb Bielsk 

Łączna po-

wierzchni a użyt-

kowa [ha] 

0,81 2,63 6,57 12,3 0,16 

obręb Zągoty 

Łączna po-

wierzchni a użyt-

kowa [ha] 

 – 0,73  2,07  1,72   – 

obręb Ciachcin i Ciachcin Nowy 

Łączna po-

wierzchni a użyt-

kowa [ha] 

0,69  – 3,27  2,07   – 

Razem 1,5  3,36  11,91  16,09  0,16  

Źródło: opracowanie własne na podstawie chłonności planów miejscowych w wariancie II sporządzonej na potrzeby Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsk 

 

Wariant minimalny (wariant III) 

 

Wariant III – minimalny został oparty na minimalnych określonych wskaźnikach zabudowy i zago-

spodarowania terenu określonych w obowiązujących planach miejscowych.  

  

W celu określenia chłonności terenów w zasięgu miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-

nego w oparciu o wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu określonych w planach miejsco-

wych przyjęto, że: 

1) dla terenów zabudowy usługowej, w tym terenów zabudowy usług kultury, oświaty i admini-

stracji (U, UK, UO, UA), w zależności od terenu: 

a) maksymalny wskaźnik zabudowy wynosi 0,15–0,5, 

b) maksymalna liczba kondygnacji wynosi 1,0, 

c) maksymalna intensywność zabudowy wynosi 0,15–0,5; 

2) dla terenów zabudowy produkcyjno–usługowej (PU), w zależności od terenu: 

a) maksymalny wskaźnik zabudowy wynosi 0,15–0,6, 

b) maksymalna liczba kondygnacji wynosi 1,0, 

c) maksymalna intensywność zabudowy wynosi 0,15–0,6; 

3) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), w zależności od terenu: 

a) maksymalny wskaźnik zabudowy wynosi 0,25–0,35, 

b) maksymalna liczba kondygnacji wynosi 1,0, 

c) maksymalna intensywność zabudowy wynosi 0,25–0,35; 

4) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług (UMN), w zależności od terenu: 

a) maksymalny wskaźnik zabudowy wynosi 0,25–0,35, 

b) maksymalna liczba kondygnacji wynosi 1,0, 

c) maksymalna intensywność zabudowy wynosi 0,25–0,35; 

5) dla terenów zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej (MNR), w zależności od terenu: 

a) maksymalny wskaźnik zabudowy wynosi 0,15, 

b) maksymalna liczba kondygnacji wynosi 1,0, 

c) maksymalna intensywność zabudowy wynosi 0,15. 

 

Tab. 33. Chłonność obszarów możliwych do zabudowy w granicach obowiązującym planów miejscowych na 

terenie gminy Bielsk wg obrębów ewidencyjnych w podziale na funkcje zabudowy wariant III. 
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Wariant III 

Tereny zabu-

dowy usługo-

wej (U) 

Tereny zabu-

dowy produk-

cyjno–

usługowej 

(PU) 

Tereny zabu-

dowy miesz-

kaniowej jed-

norodzinnej 

(MN) 

Tereny zabu-

dowy mieszka-

niowej jednoro-

dzinnej i usług 

(UMN) 

Tereny zabu-

dowy mieszka-

niowej eksten-

sywnej (MNR) 

obręb Bielsk 

Łączna po-

wierzchni a 

użytkowa 

[ha] 

0,4 2,63 4,38 6,15 0,1 

obręb Zągoty 

Łączna po-

wierzchni a 

użytkowa 

[ha] 

 –  0,73 1,04  0,86  –  

obręb Ciachcin i Ciachcin Nowy 

Łączna po-

wierzchni a 

użytkowa 

[ha] 

 0,34  –  1,63  1,03  – 

Razem  0,74 3,36  7,05  8,04   0,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie chłonności planów miejscowych w wariancie III sporządzonej na potrzeby Stu-

dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsk 

 

Podsumowanie 

Zgodnie z obliczeniami na wyżej wymienionych obszarach możliwe będzie zlokalizowanie nowej 

zabudowy w ilości: 

1)  wariant I: 

a) 303 700,0 m
2
 powierzchni użytkowej dla funkcji mieszkaniowej i mieszkaniowo–

usługowej*, 

b)  14 800,0 m
2
 powierzchni użytkowej dla funkcji usługowej, 

c)  74 000,0 m
2
 powierzchni użytkowej dla funkcji przemysłowej i produkcyjno–składowo–

magazynowej; 

2) wariant II: 

a) 281 600,0 m
2
 powierzchni użytkowej dla funkcji mieszkaniowej i mieszkaniowo–

usługowej*, 

b)  15 000,0 m
2
 powierzchni użytkowej dla funkcji usługowej, 

c)  33 600,0 m
2
 powierzchni użytkowej dla funkcji przemysłowej i produkcyjno–składowo–

magazynowej; 

3) wariant III: 

a) 151 900,0 m
2
 powierzchni użytkowej dla funkcji mieszkaniowej i mieszkaniowo–

usługowej*, 

b) 7 400,0 m
2
 powierzchni użytkowej dla funkcji usługowej, 

c)  33 600,0 m
2
 powierzchni użytkowej dla funkcji przemysłowej i produkcyjno–składowo–

magazynowej. 

 

*zgodnie zaobserwowanymi kierunkami rozwoju zabudowy na terenach UMN i UMNW, również 

w granicach jednostek osadniczych, powstaje przede wszystkim zabudowa mieszkaniowa lub miesz-

kaniowa z niewielkim udziałem usług, dlatego na potrzeby niniejszej analizy włączona chłonność ww. 

terenów do terenów o funkcji mieszkaniowej lub mieszkaniowo–usługowej 

Tab. 34. Chłonność obszarów możliwych do zabudowy w granicach obowiązujących planów miejscowych na 

terenie gminy Bielsk w podziale na funkcje zabudowy. 
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Gmina Bielsk Wariant I [ha] Wariant II [ha] Wariant III [ha] 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (MN) 
14,07 11,91 7,05 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i usług 

(UMN) 

16,09 16,09 8,04 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 

ekstensywnej (MNR) 
0,21 0,16 0,10 

Tereny zabudowy mieszkaniowej i 

mieszkaniowo–usługowej łącznie 
30,37 28,16 15,19 

Tereny zabudowy usługowej (U) 1,48 1,50 0,74 

Tereny zabudowy produkcyjno–

usługowej (PU) 
7,40 3,36 3,36 

Razem 39,25 33,02 19,29 

Źródło: opracowanie własne na podstawie chłonności planów miejscowych sporządzonej na potrzeby Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsk. 

 

Największą chłonność posiadają obszary obejmujące fragmenty wsi Bielsk. Najmniejszą chłon-

ność na obszarach objętych planem miejscowym posiada obszar obejmujący fragmenty wsi Zągoty. 

Tab. 35. Chłonność obszarów możliwych do zabudowy w granicach obowiazujących planów miejscowych na 

terenie gminy Bielsk w podziale na funkcje obręby. 

Nazwa obrębu Wariant I [ha] Wariant II [ha] Wariant III [ha] 

obręb Bielsk 27,97 22,47 13,66 

obręb Zągoty 5,25 4,52 2,63 

obręb Ciachcin i Ciachcin Nowy 6,03 6,03 3,0 

Razem 39,25 33,02 19,29 

Źródło: opracowanie własne na podstawie chłonności planów miejscowych sporządzonej na potrzeby Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsk. 

4.4. Maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę oraz 

suma powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy 
 

Na podstawie analiz ekonomicznych, środowiskowych, społecznych, prognoz demograficznych 

zawartych w „Uwarunkowaniach rozwoju” w tomie II Studium oraz informacji o możliwości finan-

sowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz infrastruktury 

społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy, stwierdza się, że maksymalne w skali gminy 

zapotrzebowanie na nową zabudowę osiągnie wartości przedstawione poniżej. 

 

Zgodnie z art. 10 ust. 7 ww. ustawy określając zapotrzebowanie na nową zabudowę pod uwagę 

wzięto perspektywę wynoszącą 30 lat oraz niepewność procesów rozwojowych wyrażoną 

w zwiększeniu zapotrzebowania w stosunku do wyników analiz o 30%. 

 

zabudowa mieszkaniowa i mieszkaniowo–usługowa (usługi w budynku mieszkalnym) 

 
Potrzeba realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo–usługowej w gminie Bielsk 

przede wszystkim wynika z: 

1) prognozowanego wzrostu liczby mieszkańców do 9137 osób w roku 2025 r.; 

2) prognozowanego zwiększania powierzchni użytkowej mieszkań w przeliczeniu 

na gospodarstwo domowe w wyniku: 
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a) zmniejszania ilości gospodarstw domowych przypadającej na mieszkanie (zanik popular-

ności budowania wielopokoleniowych domów; coraz powszechniejszy model rodziny 

„2+1”; dłuższe przeciętne dalsze trwanie życia), 

b) realizacji budynków o większej powierzchni użytkowej ogólnej oraz w przeliczeniu na 

mieszkańca (średnia powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych oddanych do użyt-

ku w ciągu ostatnich 10 lat jest o 39 m
2
 większa od ogólnej średniej powierzchni użytko-

wej budynków mieszkalnych w Gminie). 

 

Szacując zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową
5
 założono, że na jeden budynek 

mieszkalny jednorodzinny średnio przypadnie jedno trzyosobowe gospodarstwo domowe
6
. Ze wzglę-

du na niepewność procesów rozwojowych zwiększono wartość zapotrzebowania w stosunku do wyni-

ków analiz o 30%, co przedstawiają poniższe obliczenia. 

 

PLD = (PLM : 3 – LD) 

MZM = (PLD x PPUM) x 130% 

 
MZM – maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową (łączna powierzchnia użytkowa budynków miesz-

kalnych), 

PLD – prognozowana liczba potrzebnych nowych budynków mieszkalnych, 

PLM – prognozowana liczba mieszkańców Gminy w 2025 r. (9137), 

LD – aktualna liczba budynków mieszkalnych (23307), 

PPUM – przeciętna powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania w Gminie w latach 2005–

2016 (wg GUS) 

 
PLD = 9137 : 3 – 2330 = 716 

MZM = (716 x 130,5) x 130%= 93 438 x 130% = 121 469 [m
2
] 

 
Maksymalne w skali Gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo-

usługową (usługi realizowane w budynku mieszkalnym) w perspektywie 30 lat, uwzględniając nie-

pewność procesów rozwojowych, wynosi 121 469 m
2
 łącznej powierzchni użytkowej budynków. 

 
zabudowa usługowa 

 
Funkcja usługowa realizowana będzie na: 

1) terenach mieszkaniowo–usługowych w osobnych budynkach usługowych usytuowanych 

na jednej działce wspólnie z budynkiem mieszkalnym lub w budynkach usytuowanych 

na działkach wyłącznie o funkcji usługowej, 

2) terenach usługowych, 

3) terenach obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług. 

Ponadto, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu budownictwa, w ograniczonym zakresie 

usługi mogą być realizowane w budynkach mieszkalnych. Przewiduje się, że usługi te zawrą się 

w ramach wyżej wyznaczonej powierzchni użytkowej dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-

usługowej. Stwierdza się brak możliwości i potrzeby wyznaczenia dokładnej powierzchni użytkowej 

dla funkcji usługowej realizowanej w ramach budynków mieszkalnych. 

 

W gminie Bielsk w latach 2005–2016 oddano do użytku łącznie 7 budynków usługowo–

handlowych. Średnia powierzchnia użytkowa budynków usługowych wynosiła 547,9 m
2 

(za
 
danymi 

                                                 
5 Funkcja mieszkaniowa w obszarze Gminy realizowana jest niemal wyłącznie w ramach budownictwa mieszkaniowego 

jednorodzinnego. Przewiduje się, że ewentualne nowe budownictwo wielorodzinne będzie odgrywać znikomą rolę w skali 

Gminy, a skalą odpowiadać będzie zabudowie jednorodzinnej, dlatego też w wyliczeniach uwzględniono wyłącznie zabudo-

wę mieszkaniową jednorodzinną.  
6 Przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym w 2011 r. wynosiła 2,69 w województwie mazowieckim oraz 3,40 w 

powiecie płockim (dane NSP 2011, GUS BDL). Uwzględniając prognozowane spadki demograficzne w skali kraju i po-

wszechność modelu rodziny „2+1”, przewiduje się dalszy spadek średniej liczby osób w gospodarstwie domowym. 
7 Za danymi GUS BDL, 2015 r. 
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GUS BDL). Z obliczeń wyłączono 1 budynek usługowo–handlowy o powierzchni 1205 m
2
 (wartość 

skrajna). Zakłada się, że w perspektywie 30 lat ustabilizuje się sytuacja związana z realizacją obiektów 

usługowych i średnio w granicach gminy Bielsk będzie powstawał 1 budynek usługowy rocznie, o 

powierzchni użytkowej równej średniej powierzchni użytkowej budynków usługowych oddanych do 

użytkowania w latach 2005–2016, oraz że raz na 10 lat powstanie 1 obiekt wyróżniające się dużą po-

wierzchnią użytkową, ok. 1200 m
2 

(czyli łącznie 3 obiekty). Ze względu na niepewność procesów 

rozwojowych zwiększono wartość zapotrzebowania w stosunku do wyników analiz o 30%, co przed-

stawiają poniższe obliczenia. 

 
MZU= [(PLU x PPUU) + (6 x PUUW)] x 130% 

PLU = 2 x 30 

 
MZU – maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę usługową (łączna powierzchnia użytkowa budynków usługowych), 

PLU – prognozowana liczba potrzebnych nowych budynków usługowych o przeciętnej powierzchni, 

PPUU – przeciętna powierzchnia użytkowa budynku usługowego oddanego do użytkowania w Gminie w latach 2005–2016 

(wg GUS), 

PUUW – powierzchnia użytkowa budynku usługowego wyróżniającego się dużą powierzchnią 

 
MZU = [(30 x 548) + (3 x 1200)] x 130% 

MZU = (16 440 + 3 600) x 130% = 20 040 x 130 % = 26 052 [m
2
]  

 
Ponieważ usługi będą realizowane w ramach różnych terenów przyjmuje się, że: 

1) ½ budynków usługowych o przeciętnej powierzchni (PPUU) funkcjonować będzie w ramach 

terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług – na terenach tych powstaną głów-

nie usługi podstawowe, nie wymagające dużych powierzchni użytkowych, magazynowych, 

ani szczególnej obsługi komunikacyjnej: 30 x 548/2 x 130% = 8220 x 130% = 10686,0 [m
2
]; 

2) 1/4 budynków usługowych o przeciętnej powierzchni (PPUU) oraz ½ budynków usługowych 

o powierzchni wyróżniającej się (PUUW) funkcjonować będzie w ramach terenów zabudowy 

usługowej lub terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług. Na terenach tych 

powstaną usługi wymagające większych powierzchni zabudowy lub terenu, ale nie kolidujące 

z funkcją mieszkaniową: [(30 x 548/4) + (3 x 1200)] x 130% = 7710 x 130% = 10023,0 [m
2
]; 

3) 1/4 budynków usługowych o przeciętnej powierzchni (PPUU) oraz ½ budynków usługowych 

o powierzchni wyróżniającej się (PUUW) funkcjonować będzie w ramach terenów obiektów 

produkcyjnych, składów, magazynów i usług: [(30 x 548/4) + (3 x 1200)] x 130% = 7710 x 

130% = 10023,0 [m
2
]. 

Na terenach zabudowy usługowej oraz terenach produkcyjnych, składów, magazynów i usług po-

wstaną usługi wymagające większych powierzchni, np. wymagające większej ilości pomieszczeń ze 

względów organizacyjnych, technologicznych, itd. lub wymagające większych powierzchni magazy-

nowych i składowych. 

 

W granicach obrębu geodezyjnego Goślice wskazany został teren usługowy, na którym możliwe 

będzie realizacja inwestycji związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych wraz z całodobowym 

zakwaterowaniem o powierzchni ok. 4,0 ha (działka Nr ewid. 130/21). Obecna sytuacja demograficz-

na gminy Bielsk oraz gmin sąsiednich wskazuje, że w kolejnych latach będzie następowało sukcesyw-

ne starzenie się społeczeństwa, które będzie potrzebowało specjalistyczne opieki medycznej oraz od-

powiednich warunków dla poprawy zdrowia. Lokalizacja inwestycji celu publicznego o ww. charakte-

rze w granicach gminy Bielsk (decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Powiatu 

Płockiego) jest zasadne ze względu na korzystne warunki klimatyczne oraz odpowiednie położenie 

terenu. 

 

MZU = PLO x PUUO 

MZU = 591 osób x 25,2 m
2
 = 14 893,2 m

2
 

 
MZU – maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę usługową związaną z usługami zdrowia (łączna powierzchnia 

użytkowa budynków usługowych), 
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PLO – prognozowany wzrost liczby osób powyżej 65 roku życia na terenie gminy Bielsk do 2030 r. (591 os.), 

PUUO – przeciętna powierzchnia użytkowa budynku usługowego na osobę wg 2016 r. 

 

Nie jest możliwa lokalizacja tego rodzaju obiektu w granicach istniejących lub projektowanych te-

renów usługowych w jednostkach osadniczych lub w zasięgu planów miejscowych ze względu na jej 

specyfikę tj. konieczność budowy wielkogabarytowego obiektu (ok. 1,1 ha) oraz zagospodarowanie 

terenu o znacznej powierzchni wokół obiektu w celu zapewnienia warunków sprzyjających powrotowi 

do zdrowia. 

 

Zgodnie z przeprowadzoną analizą w zakresie chłonności terenów o w pełni wykształconej struk-

turze funkcjonalno–przestrzennego w granicach jednostek osadniczych oraz na terenach w zasięgu 

obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wskazane do zagospodaro-

wania na cele usługowe tereny odpowiadają na pozostałe zapotrzebowanie na ww. funkcję na terenie 

gminy Bielsk (usługi podstawowe – handlu, administracji publicznej, oświaty itp.). Pozostałe tereny 

usługowe wyznaczone poza terenami w zasięgu planów miejscowych oraz jednostek osadniczych 

stanowią uregulowanie istniejącego sposobu zagospodarowania terenów. 

 

usługi sportu i rekreacji, w tym usługi sportu ekstensywne 

Na obszarze gminy Bielsk zlokalizowane są tereny sportu i rekreacji, w tym tereny przeznaczone 

pod tereny sportu o charakterze ekstensywnym, które wynikają również z ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. W projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-

nia przestrzennego gminy Bielsk nie zostały wskazane nowe tereny pod realizację ww. funkcji w sto-

sunku do tego, co zostało zawarte w planie miejscowym lub zgodnie ze stanie istniejącym. Wyzna-

czone tereny sportu i rekreacji oraz sportu i rekreacji ekstensywne w miejscowych planach zagospoda-

rowani przestrzennego gminy Bielsk są wystarczające, aby wypełnić istniejące w Gminie zapotrzebo-

wanie na usługi o tym charakterze. Ustalenia Studium regulują również istniejące tereny sportu i re-

kreacji zlokalizowane w granicach administracyjnych gminy Bielsk, które znajdują się poza zasięgiem 

obowiązujących mpzp.  

Obecnie na realizację terenów sportu i rekreacji wskazano obszar o powierzchni ok. 9,87 ha (boi-

ska sportowe wraz z towarzysząca infrastrukturą techniczną). Należą do nich przede wszystkim tereny 

sportowe w sąsiedztwie usług publicznych – oświaty i edukacji. Na tereny sportu i rekreacji eksten-

sywne przeznaczono obszar o łącznej powierzchni ok. 194,93 ha. Na ww. terenach planowana jest, 

zgodnie z ustaleniami obowiązującego mpzp, realizacja pól golfowych, trasy do jazdy konnej oraz 

obiektów hotelowych i gastronomicznych. Wymienione powyżej rodzaje usług sport i rekreacji po-

trzebują znacznej powierzchni terenu pod ich funkcjonowanie (funkcje terenochłonne), co nie jest 

związane z koniecznością realizacji zabudowy.  

 

zabudowa przemysłowa, produkcyjna, składowa i magazynowa 

 

W Gminie aktualnie występują bardzo korzystne uwarunkowania sprzyjające rozwojowi funkcji 

przemysłowych, produkcyjnych, składowych i magazynowych. Rozsądne wskazywanie lokalizacji tej 

zabudowy, tj. przede wszystkim w ramach już istniejących koncentracji i ich otoczenia, pozwoli osią-

gnąć maksimum zysków przy jednoczesnym minimalizowaniu ewentualnych strat, np. negatywnego 

odziaływania na środowisko, kosztów zapewniania odpowiedniej infrastruktury. 

 

Wartość maksymalnego zapotrzebowania na nową zabudowę przemysłową, produkcyjną, składową 

i magazynową posiada najbardziej orientacyjny charakter, gdyż podobnie jak zabudowa usługowa 

może wymagać skrajnie innych powierzchni użytkowych w zależności od rodzaju działalności, i w 

przeciwieństwie do zabudowy usługowej nie musi wprost odzwierciedlać zmian demograficznych. 

Ww. zabudowa realizowana będzie przede wszystkim w ramach terenów obiektów produkcyjnych, 

składów, magazynów i usług oraz terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Szcze-

gólnie korzystnym położeniem dla ww. funkcji są tereny w sąsiedztwie miejscowości gminnej, które 

posiadają bardzo dobre zaplecze infrastrukturalne, w tym położenie w sąsiedztwie istotnych dróg 

(m.in. droga krajowa Nr 60 oraz jej projektowana obwodnica, droga wojewódzka). 
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W gminie Bielsk w latach 2005–2016 rocznie do użytku oddawany był przeciętnie 1 budynek 

o ww. funkcji (budynki przemysłowe; zbiorniki, silosy i budynki magazynowe), a średnia powierzch-

nia użytkowa budynku oddanego wyniosła 530,0 m
2 

(za
 
danymi GUS BDL). Zakłada się, że w per-

spektywie: 

1) 10 lat utrzyma się potrzeba realizacji minimum 1 budynku rocznie o średniej powierzchni 

użytkowej ok. 530,0 m
2
; 

2) kolejnych 20 lat – potrzeba realizacji budynków o ww. funkcji wzrośnie do 2 budynków rocz-

nie o średniej powierzchni użytkowej ok. 530,0 m
2
 (dzięki ukształtowaniu się strefy „produk-

cyjno-magazynowej” i idącymi za tym korzyściami zarówno dla inwestorów jak i Gminy, za-

interesowanie terenami wzrośnie jeszcze bardziej). 

Ze względu na niepewność procesów rozwojowych zwiększono wartość zapotrzebowania w stosunku 

do wyników analiz o 30%, co przedstawiają poniższe obliczenia. 

 

MZP = (PLP x PPUP) x 130% 

PLP = 2 x 10 + 3 x 20 

 
MZP – maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę przemysłową, produkcyjną, magazynową i składową  

(łączna powierzchnia użytkowa budynków), 

PLP – prognozowana liczba potrzebnych nowych budynków przemysłowych, produkcyjnych, magazynowych i składowych 

w perspektywie 30 lat, 

PPUP – przyszła przeciętna powierzchnia użytkowa budynków przemysłowych, produkcyjnych, magazynowych 

i składowych na bazie średniej powierzchni budynków oddanych do użytkowania w Gminie w latach 2005–2016 

 
MZP = (50 x 530) x 130% 

MZP = 26 500 x 130% = 34 450 [m
2
]  

 
Maksymalne w skali Gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę przemysłową, produkcyjną, skła-

dową i magazynową, w perspektywie 30 lat, uwzględniając niepewność procesów rozwojowych, wy-

nosi 34 450,0 m
2
 łącznej powierzchni użytkowej budynków. Jednocześnie zaznacza się, że dla wyzna-

czenia terenów służących realizacji ww. funkcji powierzchnia użytkowa zabudowy nie będzie decydują-

ca – realizacja funkcji produkcyjno–magazynowych nie zawsze opiera się na wykorzystaniu zabudowy, 

często polega np. na składowaniu produktów na rozległych placach, czy też wymaga realizacji obiektów 

infrastruktury technicznej lub terenochłonnych urządzeń niezbędnych dla funkcjonowania danej techno-

logii produkcji. 

 

Przewidywane zapotrzebowanie na realizację zabudowy przemysłowej, produkcyjnej, składowej 

i magazynowej będzie realizowane w ramach terenów wskazanych pod ww. funkcje w wyznaczonych 

jednostkach osadniczych oraz na terenach w zasięgu obowiązujących planach miejscowych na terenie 

gminy Bielsk. Pozostałe tereny przemysłowe, produkcyjne, składowe i magazynowe wskazane na tere-

nie gminy Bielsk stanowią regulację dotychczasowego przeznaczenia i zagospodarowania terenu.  

Reasumując, w granicach administracyjnych Gminy nie wskazuje się nowych terenów pod realizację 

ww. funkcji, poza wskazanymi w planach miejscowych oraz zgodnych z istniejącym sposobem użytko-

wania terenu. 

 

zabudowa zagrodowa (oprócz budynków mieszkalnych w zabudowie zagrodowej)
8
 

 

Zważywszy na ogólny trend pojawiania się coraz większej ilości zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej, kosztem zabudowy zagrodowej, zakłada się, że zapotrzebowanie na nową zabudowę zagro-

dową w ramach nowych gospodarstw rolnych/zagród będzie bardzo znikome i nie ma potrzeby wyli-

czania powierzchni użytkowej dla tych budynków.  

 

                                                 
8 Potrzeba realizacji nowych budynków mieszkalnych omówiona została wyżej. 
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Jednocześnie uwzględniając korzystne uwarunkowania rozwoju działalności rolniczej w Gminie 

oraz występowanie prężnie funkcjonujących gospodarstw rolnych, nadal będzie istniało zapotrzebo-

wanie na realizację zabudowy zagrodowej w ramach istniejących gospodarstw, a dokładniej nowych 

budynków w danej zagrodzie/gospodarstwie, służących rozwojowi istniejącego gospodarstwa, np. 

magazynów płodów rolnych, obiektów chowu i hodowli, itp.  

 

W gminie Bielsk w ciągu ostatnich 12 lat do użytku oddawane były przeciętnie 3 niemieszkalne budyn-

ki gospodarstw rolnych o średniej powierzchni użytkowej 257 m
2 
(za

 
danymi GUS BDL). Zakłada się, że w 

perspektywie 30 lat utrzyma się tendencja realizacji kolejnych 3, niemieszkalnych budynków w zabudowie 

zagrodowej, rocznie, o średniej powierzchni użytkowej 257 m
2
. Ze względu na niepewność procesów roz-

wojowych zwiększono wartość zapotrzebowania w stosunku do wyników analiz o 30%, co przedstawiają 

poniższe obliczenia. 
 

MZZ= (PLZ x PPUZ) x 130% 

PLZ = 3 x 30 

 
MZZ – maksymalne zapotrzebowanie na nowe niemieszkalne budynki w zabudowie zagrodowej ( łączna powierzchnia użyt-

kowa budynków), 

PLZ – prognozowana liczba potrzebnych nowych niemieszkalnych budynków w zabudowie zagrodowej, 

PPUZ – przeciętna powierzchnia użytkowa niemieszkalnych budynków gospodarstw rolnych oddanych do użytkowania w 

Gminie w latach 2005–2016 

 
MZZ = (90 x 257) x 130% = 23 130 x 130% = 30 069 [m

2
] 

 
Maksymalne w skali Gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę zagrodową, w perspektywie 

30 lat, uwzględniając niepewność procesów rozwojowych, wynosi 30 069 m
2
 łącznej powierzchni 

użytkowej budynków. 

 

zabudowa rekreacji indywidualnej 

 

Jednak w ciągu ostatnich 10 lat w Gminie nie oddano do użytkowania żadnego budynku mieszkal-

nego jednorodzinnego nieprzeznaczonego do stałego zamieszkania (GUS). W dotychczas obowiązują-

cym Studium wskazano tereny do realizacji zabudowy letniskowej i rekreacyjnej w granicach obrębu 

Umienino. W związku z brakiem ruchu budowlanego w ww. zakresie zrezygnowano ze wskazywania 

terenów pod rozwój zabudowy rekreacji indywidualnej. Obecnie na tych terenach i na terenach sąsia-

dujących zlokalizowana jest zabudowa zagrodowa. 

Jednocześnie ze względu na występujące w obrębie Umienino wysokie walory przyrodniczo–

krajobrazowe (grunty leśne oraz tereny rolnicze przeznaczone do zalesienia), należy brać pod uwagę, 

że w przyszłości może pojawić się zapotrzebowanie na ww. zabudowę, aktualnie nie jest jednak moż-

liwe oszacowanie jego wielkości. 

5. Możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i 

infrastruktury technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących re-

alizacji zadań własnych gminy 
 

Gmina Bielsk posiada duże możliwości finansowania realizacji zadań własnych. W latach 2010–

2015 najwięcej funduszy przeznaczyła na oświatę i wychowanie (70,1 mln zł), pomoc społeczną (22,9 

mln zł), transport i łączność (18,9 mln zł) , administrację publiczną (16,7 mln zł) oraz rolnictwo i ło-

wiectwo (12,7 mln). Znaczna część wydatków została pokryta z budżetu Gminy, co  świadczy o du-

żych możliwościach rozwojowych Gminy, nawet w sytuacji gdy ograniczone zostaną możliwości 

pozyskania środków zewnętrznych. Część środków Gmina pozyskała ze źródeł zewnętrznych. 
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Rozmiar i struktura dochodów i wydatków budżetowych wywierają istotny wpływ na gospodarkę 

lokalną oraz na kształt polityki prowadzonej przez władze samorządowe. Wpływy do budżetu Gminy 

w latach 2009–2016 sukcesywnie wzrastały. Odnotowany wzrost pomiędzy rokiem 2009 a 2016 wy-

nosił aż 13,9 mln zł (wzrost aż o 63% względem roku wyjściowego).W strukturze dochodów wła-

snych największe znaczenie ma podatek od nieruchomości, który w analizowanym okresie wzrósł z 

2,2 mln zł w 2009 r. do 3,0  mln zł w 2015 r., tj. o ok. 36%. Wpływy do budżetu z podatków i opłat 

związane są z napływem nowych mieszkańców oraz rozwojem obiektów usługowych i produkcyjno–

magazynowych. W związku z powyższym należy uznać, iż sytuacja finansowa Gminy w dalszym 

ciągu będzie ulegać poprawie. Poprawa sytuacji finansowej Gminy wskazuje, iż możliwości finanso-

wania rozwoju i modernizacji sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej i społecznej również 

będą rosły. Poprawę sytuacji finansowej gminy Bielsk zakłada również Wieloletnia Prognoza Finan-

sowa, co zostało również przedstawione poniżej. 

Tab. 36. Dochody i wydatki budżetu w gminie Bielsk w latach 2009–2016. 

gmina Bielsk 
Lata 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

dochody ogółem (mln zł) 22,0 25,4 22,9 24,6 25,6 27,8 29,3 35,9 

dochody własne Gminy ogółem 

(mln zł) 
8,5 7,9 8,7 9,0 9,3 10,2 11,3 12,5 

w tym: 

wpływy z podatku od nieru-

chomości (mln zł) 

2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 3,0 2,8 

dochód ogółem w przeliczeniu 

na 1 mieszkańca (zł) 
2458,19 2790,87 2510,05 2681,43 2802,28 3044,17 3222,98 3935,71 

dotacje ogółem (mln zł) 4,0 7,4 4,1* 4,4 4,9* 6,8 7,0 12,4 

dotacje inwestycyjne (mln zł) 0,386 3,4 0,084* 0,183 0,642 2,1 2,3 2,4 

wydatki ogółem (mln zł) 25,9 27,7 24,1 26,1 25,7 28,3 27,9 34,0 

Udział wydatków inwestycyj-

nych w wydatkach ogółem (%) 
27,1* 25,7* 13,1* 13,4 11,9 18,4 13,3 13,1 

wydatki w przeliczeniu na 

mieszkańca (zł) 
2889,86 3041,97 2643,74 2847,18 2819,24 3105,45 3066,39 3726,22 

Znak '*' oznacza zmiany metodologiczne zgodnie z informacją BDL GUS 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS. 

 
Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Bielsk na lata 2017–2024 została sporządzona zgodnie 

z art. 226–232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Prognozę przyjęto uchwałą 

Nr 138/XXIV/2016 Rady Gminy Bielsk z dnia 29 grudnia 2016 r.  w sprawie: przyjęcia wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Bielsk. W dokumencie wskazano zarówno prognozowane dochody oraz 

wydatki z budżetu Gminy. 

 Dane zawarte w ww. dokumencie wskazują, że na przestrzeni najbliższych siedmiu lat będą 

wzrastały zarówno dochody jak i wydatki gminy Bielsk na realizację zadań samorządowych. Nie bę-

dzie to jednak w sposób niekorzystny oddziaływało na stan budżetu gminnego, w związku z przewagą 

dochodów nad wydatkami. 

Tab. 37. Dochody i wydatki budżetu w gminie Bielsk na lata 2017–2024. 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Dochody 

ogółem 

[mln zł] 

33,80 34,77↑ 34,59↓ 35,05↑ 35,75↑ 36,50↑ 37,03↑ 37,83↑ 

Wydatki 

ogółem 

[mln zł] 

33,64 33,21↓ 32,51↓ 33,58↑ 35,04↑ 35,71↑ 36,24↑ 37,05↑ 

Bilans  

D-W 

[mln zł] 

0,16 1,56 2,08 1,47 0,71 0,78 0,78 0,78 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bielsk. 

oznaczenia informacyjne: ↑ – wzrost dochodów/wydatków z budżetu w stosunku do roku poprzedzającego 

↓ – spadek dochodów/wydatków z budżetu w stosunku do roku poprzedzającego 
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Wśród planowanych wydatków wskazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Bielsk 

na lata 2017–2024 są: 

1) przebudowa dróg gminnych Ciachcin– Kuchary–Jeżewo–Józinek–Leszczyn Szlachecki – po-

prawa infrastruktury drogowej (2015–2018); 

2) przebudowa drogi gminnej Rudowo–Ułtowo – poprawa infrastruktury drogowej (2017–2019); 

3) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zągoty, Cekanowo, Bielsk – poprawa 

stanu środowiska naturalnego, warunków i jakości życia mieszkańców (2015–2019); 

4) budowa stacji uzdatniania wody w Smolinie – poprawa stanu środowiska naturalnego (2017–

2019); 

5) przebudowa dróg gminnych Umienino – Pęszyno – poprawa infrastruktury drogowej (2016–

2019); 

6) przebudowa i budowa ulic osiedlowych w miejscowościach Bielsk – ul. Stodólna Wschodnia, 

Gen. K. Świerczewskiego, Wł. Broniewskiego, 22 Lipca, Cisowa, modrzewiowa, Brzozowa, 

Jesionowa, Klonowa, Kasztanowa, Czereśniowa, Morelowa, krótka, Wiśniowa – poprawa in-

frastruktury drogowej (2016–2020). 

W kwietniu 2017 r. oddano do użytku budynek Szkoły w Ciachcinie (Zespół Szkół Nr 2 

w Ciachcinie) poddany termomodernizacji, który również został uwzględniony w ww. dokumencie. 

 

Możliwości finansowe Gminy będą rosnąć w wyniku: 

1) zwiększenia się wpływów do budżetu z podatków i opłat w związku ze stałym napływem no-

wych mieszkańców oraz lokalizacją nowych działalności gospodarczych; 

2) zwiększania się wpływów do budżetu m.in. z subwencji oświatowej w związku ze zwiększe-

niem liczby uczniów; 

3) relatywnego zmniejszenia się kosztów prowadzenia inwestycji oraz utrzymania tych już zreali-

zowanych – znaczna część nowej zabudowy powstanie w uzupełnieniu zabudowy istniejącej, co 

pozwoli w pełni wykorzystać już istniejącą infrastrukturę techniczną i społeczną. 

6. Podsumowanie 
 

Zgodnie z przeprowadzonym bilansem terenów przeznaczonych pod zabudowę na potrzeby Stu-

dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsk, na podstawie art. 10 

ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymi, usta-

lono, że: 

1) tereny przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i jednostkach 

osadniczych (chłonność terenów podrozdz. 4.2 i 4.3) odpowiadają na zapotrzebowanie w za-

kresie zabudowy mieszkaniowej, zabudowy usługowej (usługi podstawowe) oraz zabudowy 

produkcyjnej, składów, magazynów i usług; 

2) konieczne było wskazanie nowego terenu zabudowy usługowej związanej z ochroną zdrowia 

(hospicjum) w związku z wydaną decyzją administracyjną przez Urząd Gminy w Bielsku dla 

Starostwa Powiatowego w miejscowości Goślice (pow. ok. 4,0 ha) ora brakiem warunków 

pod tego rodzaju inwestycje na terenach wskazanych pod zabudowę usługową w planach 

miejscowych obowiązujących w granicach gminy Bielsk; 

3) w Studium wskazuje się tereny zabudowy wynikające z ustaleń planów miejscowych oraz do-

tychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu; 

4) w wyniku analizy istniejącego stanu zagospodarowania oraz terenów przeznaczonych pod za-

budowę zmniejszona została łączna powierzchnia terenów wskazanych pod zabudowę miesz-

kaniową (o ok. 71,98 ha)
9
 i zabudowę usługową (ok. 17,13 ha); 

                                                 
9
 tak znaczne zmniejszenie terenów pod zabudowę mieszkaniową wynika przede wszystkim z analizy terenów przeznaczo-

nych pod zabudowę mieszkaniową w planach miejscowych i brakiem zgód na zmianę przeznaczenia terenów rolnych na cele 

nierolnicze w wyniku ich realizacji (tereny o glebach o wysokich klasach bonitacyjnych z odmową zmiany przeznaczenia na 

cele nierolnicze uległy likwidacji), zracjonalizowano również zasięgi istniejącej zabudowy i możliwości jej rozwoju  
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5) w wyniku analizy istniejącego stanu zagospodarowania oraz terenów przeznaczonych pod za-

budowę produkcyjną, składy i magazyny zwiększona została o 1,59 ha powierzchnia terenów 

PU, P i PR, jak również powierzchnia terenów infrastruktury technicznej o 3,82 ha
10

; 

6) w projekcie Studium gminy Bielsk wskazano terenu MNR w oparciu o istniejącą zabudowę 

zagrodową i mieszkaniową jednorodzinną; zrezygnowano ze wskazywania wyłącznie terenów 

służących realizacji zabudowy zagrodowej (RM). Zgodnie z przepisami odrębnymi z budow-

nictwa poprzez zabudowę zagrodową należy rozumieć budynki mieszkalne, budynki gospo-

darcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodni-

czych oraz w gospodarstwach leśnych, co oznacza, że tego rodzaju zabudowa może powstać 

również na terenach R i miejsca jej ewentualnej koncentracji są trudne do przewidzenia. Tere-

ny zabudowy zagrodowej w wyniku wydanych decyzji administracyjnych w ostatnich latach 

zdecydowanie powiększyły swój zasięg (ok. 90, ha). 

 

Tab. 38. Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę wg Studium z 2001 r. wraz ze zmianami oraz projektu 

Studium gminy Bielsk – kierunki arkusz 1/2. 

gmina Bielsk 

Tereny zabu-

dowy miesz-

kaniowej, w 

tym tereny 

zabudowy 

zagrodowej 

Tereny zabudowy usługo-

wej, w tym tereny sportu i 

rekreacji  

Tereny obiektów produkcyj-

nych, składów, magazynów, 

w tym obiektów produkcyj-

nych w gospodarstwach 

rolnych oraz usług  

Tereny infrastruktury 

technicznej  

obowiązujące 

Studium [A] 
464,68 59,5 75,1 1,87 

projekt Stu-

dium [B] 
392,70 42,37 76,69 5,67 

Bilans tere-

nów [B-A] 
-71,98 -17,13 1,59 3,80 

Źródło: opracowanie własne na podstawie planszy kierunki Studium z 2001 r. wraz ze zmianami oraz projektu Studium 

gminy Bielsk. 

 

                                                 
10 tereny infrastruktury technicznej w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowana przestrzennego 

gminy Bielsk wraz ze zmianami nie posiadały oznaczenia w formie powierzchniowej, a jedynie oznaczenie w postaci symbo-

lu (z wyjątkiem jednego terenu), w związku z tym szacunki w zakresie powierzchni przeznaczonej pod tego rodzaju inwesty-

cje mogą nie być precyzyjne 


