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1. WST P
Plan Odnowy Miejscowo ci jest dokumentem planowania strategicznego,
okre laj cy zasoby, kierunki rozwoju wsi i działania, które nale ałoby realizowa w
celu zmniejszania dysproporcji i ró nic w poziomie rozwoju w stosunku do terenów
miejskich. Po wst pieniu Polski do Unii Europejskiej rozwój obszarów wiejskich
stanowi jedno z kluczowych wyzwa

stoj cych przed samorz dem lokalnym.

Głównym instrumentem wspieraj cym rozwój wsi w latach 2007-2013 jest Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich, który jest realizowany na obszarze całego kraju.
Wszystkie działania tego Programu s współfinansowane z Europejskiego Funduszu
Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ze

rodków krajowych

przeznaczonych na ten cel w ustawie bud etowej.
Podstaw

realizacji zało e

strategicznych Programu s

działania na rzecz

rozwoju obszarów wiejskich opisane w czterech osiach priorytetowych:
• O 1 – Poprawa konkurencyjno ci sektora rolnego i le nego.
• O 2 – Poprawa rodowiska naturalnego i obszarów wiejskich.
• O

3 – Jako

ycia na obszarach wiejskich i ró nicowanie gospodarki

wiejskiej.
• O 4 – Leader.
Na szczególn uwag samorz dów lokalnych zasługuj dwa działania, zapisane
w trzeciej osi priorytetowej Programu:
• Podstawowe usługi dla gospodarki i ludno ci wiejskiej.
• Odnowa i rozwój wsi.
Celem działania „Odnowa i rozwój wsi” jest poprawa jako ci

ycia na

obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych
mieszka ców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Działanie umo liwia rozwój
to samo ci społeczno ci wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki
obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost ich atrakcyjno ci turystycznej i
inwestycyjnej. W ramach działania pomoc
dotycz ce:
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1.

Budowy, przebudowy, remontu lub wyposa enia obiektów:
a)

pełni cych funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe,

b)

słu cych promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu
dziedzictwa kulturowego, tradycji, sztuki oraz kultury.

2.

Kształtowania obszaru przestrzeni publicznej.

3.

Budowy, remontu lub przebudowy infrastruktury zwi zanej z rozwojem funkcji
turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych.

4.

Zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym
regionie, w tym budynków b d cych zabytkami, z przeznaczeniem na cele
publiczne.

5.

Odnawiania, eksponowania lub konserwacji budynków b d cych zabytkami lub
miejsc pami ci.

6.

Kultywowania tradycji społeczno ci lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.
Warunkiem niezb dnym do aplikowania o rodki pomocowe z PROW w

ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” jest opracowanie i uchwalenie planu odnowy
miejscowo ci dla wsi, w której realizowana b dzie inwestycja.
Podstaw do opracowania planu odnowy miejscowo ci dla wsi Puchły stanowił
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Narew na lata 2007-2013, który został zatwierdzony
uchwał Rady Gminy Narew nr XII/77/08 z dnia 17 lutego 2008 roku. Plan odnowy
miejscowo ci dla wsi Puchły zawiera krótk

charakterystyk

miejscowo ci,

inwentaryzacj jej zasobów, analiz mocnych i słabych stron wsi oraz planowane
działania wraz z szacunkowym ich kosztem oraz harmonogramem działa .
Niniejszy

dokument

jest

planem

otwartym

stwarzaj cym

aktualizacji w zale no ci od potrzeb społecznych i uwarunkowa

mo liwo
finansowych.

Oznacza to, e mog by w nim ujmowane nowe zadania, a tak e to, e mo na
zmieni si

kolejno

ich realizacji w zale no ci od uruchomienia i dost pu do

funduszy Unii Europejskiej.
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2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWO CI
2.1 Poło enie
Miejscowo

Puchły jest niewielk , ale bardzo malownicz

miejscowo ci

Gminy Narew, poło on w zachodniej cz ci gminy nad rzek Narew. Gmina Narew
znajduje si w południowo – wschodniej cz ci województwa podlaskiego i wchodzi
w skład powiatu hajnowskiego. Gmina graniczy od zachodu z gminami Zabłudów oraz
Bielsk Podlaski, od północy z gmin Michałowo, od wschodu z gmin Narewka, za
od południa z gminami Czy e i Hajnówka.

Rys. 1 Poło enie Gminy Narew na tle województwa i kraju

Przez wie Puchły przebiega droga powiatowa prowadz ca z miejscowo ci
Trze cianka w kierunku wsi Ciełuszki i Pawły. Puchły oddalone s o 30km od miasta
wojewódzkiego Białystok oraz o 30km od miasta powiatowego Hajnówka.

Rys. 2 Poło enie miejscowo ci Puchły na tle Gminy Narew
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2.2. Rys historyczny
Historia miejscowo ci Puchły si ga XVI wieku – datuje si , i w roku 1561
istniał w Puchłach du y maj tek ziemski. Nazwa miejscowo ci pochodzi
prawdopodobnie od nazwiska syna wójta z Tro cianicy (obecnie Trze cianki)
Tomasza Puchłowicza. Historia wsi jest przez lata nierozerwalnie zwi zana z histori
parafii prawosławnej w Puchłach – obecno

duchowie stwa w Puchłach datuje ksi ga

poborowa z 1578 roku.
Najwcze niejszy opis informacyjny o cerkwi zachował si w Ksi dze Metryk
parafii w Rybołach z lat 1752 – 1756. Bardziej dokładny opis pochodzi z roku 1773 i
opisuje on po ar cerkwi, który miał miejsce w 1771 roku. Nowa cerkiewka została
wybudowana w miejscu spalonej w roku 1798, była niedu a i w niczym nie odbiegała
od zwykłych chałup. W roku 1835 zlikwidowana została parafia w Trze ciance, a
wiernych przył czono do parafii Puchły. W 1852 roku cerkiew w Puchłach została
rozbudowana o drugi ołtarz, za w 1864 roku rozpocz to gruntown przebudow
wi tyni. Uroczysta konsekracja przebudowanej wi tyni miała miejsce 3 listopada
1870 roku. W roku 1873 zbudowano murowany parkan dookoła cerkwi w Puchłach.
Nale y przypuszcza ,

e podczas rozbudowy cerkwi parafialnej z nadwy ek

materiałów budowlanych wzniesiono w 1870 roku kaplic cmentarn . W latach 1880 –
1883 została ona przebudowana i w dniu 11 maja 1884 roku konsekrowana jako
cerkiew pw. ww. Cyryla i Metodego. Niestety w 1919 roku kapliczka ta została przez
nieostro no

spalona.

Du y wkład w rozwój wsi Puchły wnie li ks. Grzegorz Sosnowski oraz jego
syn ks. Flor Sosnowski. Zakładane przez nich szkoły były pierwszymi nie tylko na
terenie parafii Puchły, lecz w całej ówczesnej diecezji grodzie skiej. Zało ona
cerkiewna biblioteka w Puchłach według spisu z 1886 roku liczyła 4600 ksi ek i
broszur o tre ci moralno – religijnej.
W 1913 roku przyst piono do budowy nowej, okazałej, drewnianej wi tyni w
Puchłach, jednak wybuch I wojny
budowy, za

wiatowej znacz co przeci gn ł zako czenie

parafianie masowo ewakuowali si

w gł b Rosji. Po powrocie z

bie e stwa władze pa stwowe nie zaakceptowały istnienia parafii w Puchłach.
Miejscowo ci Ciełuszki, Soce i Dawidowicze zostały przył czone do parafii w
6
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Rybołach, za

same Puchły do parafii w Narwi. W 1928 roku utworzono w

Trze ciance etatow fil parafii Narew, do której przył czono dawne wsie parafii w
Puchłach. Nowe straty przyniósł wybuch II wojny wiatowej. Ziemia cerkiewna
została w cało ci zabrana przez ówczesne władze, a nale ce do parafii budynki
gospodarcze rozebrano i przewieziono do wsi Soce. Podczas działa wojennych w
1941 roku cerkiew mocno ucierpiała – rozbito 3 kopuły, uszkodzono cały dach,
cz ciowo ciany oraz liczne obrazy wewn trz wi tyni. Dopiero po wojnie w latach
1961 – 1962 wewn trz cerkwi napisane zostały nowe ikony. W nast pnych latach
przeprowadzono zewn trzny remont cerkwi, a na posesji parafialnej wzniesiono
budynek gospodarczy i odnowiono plebani oraz dom psalmisty.

Rys. 3 Cudowna lipa przy cerkwi w Puchłach

Z histori miejscowo ci wi e si te pewna legenda. Mówi ona, i w Puchłach,
w cieniu ogromnej lipy, mieszkał w szałasie starzec cierpi cy na bolesny obrz k nóg.
Na wierzchołku drzewa ujrzał on ikon Matki Bo ej, do której zacz ł si

arliwie

modli , co przyniosło mu uzdrowienie. W miejscu, gdzie wydarzył si ten cud, w
pobli u lipy została wzniesiona wi tynia, w której umieszczono cudown ikon , a
miejsce to nazwano od nazwy choroby – Puchły. Ludzie, słysz c o tym cudownym
wydarzeniu, zacz li pod a do Puchłów na pielgrzymki, aby pomodli si w intencji
swojej i chorych bliskich. Liczne uzdrowienia miały tu miejsce zwłaszcza wtedy,
kiedy na Podlasiu szalały epidemie d umy i cholery, a wi c w latach 1710, 1830 i
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1855. Obecnie w Puchłach nadal znajduje si kopia cudownej ikony Opieki Matki
Bo ej, do której licznie przybywaj pielgrzymi z całego kraju i z zagranicy.
2.3. Zabytki
W miejscowo ci Puchły znajduje si tylko jeden zabytkowy obiekt wpisany do
rejestru zabytków województwa podlaskiego:
1. Drewniana cerkiew parafialna p.w. Opieki Matki Bo ej z pocz tku XX wieku
(wpisana do rejestru w dniu 27 lutego 2003 roku pod numerem A-55).

Rys. 4 Cerkiew parafialna p.w. Opieki Matki Bo ej w Puchłach

W miejscowo ci Puchły znajduj si ponadto stary, nieu ytkowany młyn oraz
kilka starych domów i krzy y przydro nych uj tych w gminnej ewidencji zabytków.
Obiekty te nie s jednak wpisane do rejestru zabytków województwa podlaskiego.
2.4. Demografia
Zgodnie z ewidencj

ludno ci Urz du Gminy Narew na dzie

22.02.2010

w miejscowo ci Puchły zameldowanych na pobyt stały było 33 mieszka ców, w tym
16 kobiet oraz 17 m czyzn. Mieszka cy wsi stanowili około 0,8% wszystkich
mieszka ców Gminy Narew. Zgodnie z ewidencj lokali w miejscowo ci Puchły
8

Plan Odnowy Miejscowo ci Puchły

znajduje si 20 gospodarstw domowych. Liczb mieszka ców wsi Puchły w latach
2004-2009 przedstawia tabela 1.
Tab. 1 Liczba mieszka ców zameldowanych we wsi Puchły w latach 2004-2009

Rok
Liczba
mieszka ców

2004

2005

2006

2007

2008

2009

39

38

37

34

34

33

ródło: Ewidencja ludno ci Urz du Gminy Narew

W tabeli widoczny jest spadek liczby mieszka ców wsi o 6 osób (tj. o około
15% w stosunku do roku 2004) na przestrzeni ostatnich sze ciu lat. Struktur
demograficzn mieszka ców wsi Puchły w podziale na poszczególne grupy wiekowe
oraz płe na dzie 22 lutego 2010 r. przedstawiono na rysunku 5.

Mieszka cy wsi Puchły
20

19

18

liczba mieszka ców

16
14
12
10
8
6

6
4

3

2

1

3

1

0
0-3

4-6

7-13

14-18

19-25

26-35

36-50

51-65

>66

grupy wiekowe

Kobiety

M czy ni

Razem

Rys. 5 Struktura demograficzna mieszka ców zameldowanych we wsi Puchły.
ródło: Ewidencja ludno ci Urz du Gminy Narew

Wykres pokazuje, i zdecydowan wi kszo

mieszka ców stanowi ludzie

starsi w wieku powy ej 50 roku ycia (67%) oraz w wieku 36-50 lat (18%). Zgodnie z
ewidencj ludno ci w Puchłach praktycznie nie ma zameldowanych ludzi młodych
oraz dzieci. Struktura demograficzna miejscowo ci Puchły wykazuje znacz c
9
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przewag w społecze stwie ludzi starszych – tendencja ta utrzymuje si na terenie
całej Gminy Narew. Nale y podkre li , i
gospodarstwa (domy wypoczynkowe) posiadaj

w miejscowo ci Puchły swoje
mieszka cy innych miast i

miejscowo ci, którzy nie s zameldowani we wsi Puchły (osób tych nie obejmuje ich
ewidencja ludno ci Urz du Gminy Narew).
W miejscowo ci Puchły, równolegle do głównej drogi przez wie i w bliskim
s siedztwie rzeki Narew powstało równie osiedle domków letniskowych. Obecnie
gmina przygotowała projekt przebudowy drogi dojazdowej do tych domów, a tak e
b dzie uzbraja

ten teren w podstawow

infrastruktur

techniczn

Działania te maj sprawi , aby przyjezdni mogli w przyszło ci osi

(wodoci g).
tu na stałe i

wpływa na rozwój miejscowo ci Puchły.
2.5. Podmioty gospodarcze
Zgodnie z ewidencj podmiotów gospodarczych Urz du Gminy Narew z dnia
22.02.2010 we wsi Puchły zarejestrowany jest jeden podmiot gospodarczy. Ponadto na
terenie miejscowo ci funkcjonuj

dwa gospodarstwa agroturystyczne uj te w

ewidencji kwater agroturystycznych Urz du Gminy Narew.

Rys. 6 Gospodarstwo agroturystyczne „Raduha” w Puchłach

Charakterystyk podmiotów gospodarczych w Puchłach przedstawia tabela 2:
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Tab. 2 Podmioty gospodarcze i agroturystyczne działaj ce w Puchłach

Lp.

Nazwa podmiotu

Profil działalno ci

1.

Janusz Kalinowski „AGMAR”

Sprzeda detaliczna w
niewyspecjalizowanych sklepach

2.

Mirosław Stepaniuk

Gospodarstwo agroturystyczne
„Raduha”

3.

Izabela Senderacka

Kwatera turystyczna
”Pod D bami”

ródło: Ewidencja działalno ci gospodarczej i agroturystycznej Urz du Gminy Narew

2.6. Rolnictwo
Zgodnie z ewidencj podatkow Urz du Gminy Narew w miejscowo ci Puchły
znajduje si

30 gospodarstw posiadaj cych u ytki rolne o ł cznej powierzchni

200,9486 ha. Wła cicielami tylko 10 gospodarstw s mieszka cy zameldowani we wsi
Puchły, za pozostałe 20 gospodarstw jest własno ci osób spoza Puchłów. U ytki
rolne w obr bie geodezyjnym Puchły posiadaj osoby zamieszkałe min. w takich
miejscowo ciach
Charakterystyk

jak

Narew,

Bielsk

Podlaski,

Hajnówka

oraz

gospodarstw rolnych we wsi Puchły pod wzgl dem wielko ci

gospodarstwa prezentuje rysunek 6.

Liczba gospodarstw rolnych we wsi Puchły
10
9

9

9

8

liczba gospodarstw [szt.]

Białystok.

7

7
6
5
4

3

3

2

2
1
0
1-2

2-5

5-10

wielko
Wła ciciele ze w si Puchły

10-20

20-50

gospodarstwa [ha]
Wła ciciele spoza w si

Razem

Rys. 7 Charakterystyka gospodarstw rolnych pod wzgl dem wielko ci gospodarstwa
ródło: Ewidencja podatkowa Urz du Gminy Narew
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W strukturze gospodarstw rolnych wsi Puchły najwi ksze grupy stanowi
gospodarstwa małe do 2ha i od 2 do 5ha, które stanowi 60% wszystkich gospodarstw
rolnych. Gospodarstwa od 5 do 10ha stanowi 23% wszystkich gospodarstw rolnych.
Mało jest natomiast gospodarstw wi kszych od 20 do 50ha (tylko 2 gospodarstwa)
oraz brak du ych gospodarstw rolnych powy ej 50 ha.

Rys. 8 Ł ki w okolicy wsi Puchły (widok z rzeki Narew)

Charakterystyka wszystkich gruntów w obr bie geodezyjnym nr 23 (Puchły),
przedstawiona jest w tabeli 3.
Tab. 3 Charakterystyka gruntów w obr bie geodezyjnym nr 29 (Puchły).

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

Wyszczególnienie
Grunty rolne i lasy
U ytki rolne
Ł ki
Pastwiska
Sady na gruntach rolnych
Lasy i zakrzaczenia
Pozostałe grunty
Tereny budowlane, w tym grunty
rolne pod zabudowaniami
Drogi
Kopalnie
Wody płyn ce
Rowy
Nieu ytki
RAZEM

Klasy
IIIb, IVa, V, VI
IV, V, VI
III, IV, V, VI
IIIb, IVa, IVb, V
I, IV, V, VI

ródło: Ewidencja gruntów Starostwa Powiatowego w Hajnówce
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Powierzchnia
443,5872
161,6308
83,6756
29,4751
2,3006
166,5051
33,3422

-

11,5198

-

15,7474
0,0400
3,5200
2,2156
0,2997
476,9297

-
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Jako główne rodzaje zasiewów i ziemiopłodów uprawianych na tym terenie
wymieni mo na zbo a (ł cznie z kukurydz ), ziemniaki, ro liny przemysłowe (buraki
cukrowe, rzepak), ro liny pastewne oraz warzywa. Rolnicy na terenie wsi posiadaj
równie bydło mleczne oraz trzod chlewn .
2.7. Rynek pracy i bezrobocie
Według danych Powiatowego Urz du Pracy w Hajnówce z grudnia 2009 roku
stopa bezrobocia w powiecie hajnowskim wynosiła w tym okresie 11,1% i była ni sza
od stopy bezrobocia w województwie (12,6%) oraz od stopy bezrobocia kraju
(11,9%). W latach 2005-2008 stopa bezrobocia w powiecie hajnowskim spadła do
6,5% w miesi cu wrze niu 2008 roku, by w ko cu roku 2009 wzrosn

ponownie do

poziomu 11,1%. Zmiany stopy bezrobocia w powiecie hajnowskim w latach 2009 (na
koniec roku) przedstawia tabela 4.
Tab. 4 Stopa bezrobocia w powiecie hajnowskim w latach 2005-2009

Lata
Stopa
bezrobocia
W

2005

2006

2007

2008

2009

11,9

10,1

7,4

8,2

11,1

gminie

Narew

na

koniec

stycznia

2010

roku

odnotowano

197 bezrobotnych, w tym 80 kobiet (dane Powiatowego Urz du Pracy w Hajnówce).
38 osób bezrobotnych to ludzie młodzi do 25 roku ycia, za 94 osoby to ludzie
długotrwale bezrobotni. Dane te nie uwzgl dniaj

osób bezrobotnych, biernych

zawodowo i nie zarejestrowanych w Powiatowym Urz dzie Pracy – bezrobocie
ukryte. Istnieje ono we wszystkich miejscowo ciach gminy.
Dzi ki funkcjonuj cym na terenie Gminy Narew zakładom pracy (szczególnie
dzi ki zakładom firmy Pronar Spółka z o.o.), mieszka cy gminy nie mieli w latach
ubiegłych zbyt du ych problemów ze znalezieniem pracy. W roku 2009 z uwagi na
ogólno wiatowy kryzys zakłady pracy dokonywały pewnej redukcji zatrudnienia, co
przyczyniło si do wzrostu bezrobocia.
Cz

mieszka ców wsi Puchły utrzymuje si z pracy w rolnictwie w swoich

gospodarstwach, prowadzi działalno

gospodarcz
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zakładach pracy. Osoby starsze, stanowi ce jednak spory odsetek we wsi Puchły,
jako główne ródło utrzymania maj emerytury i renty.
2.8. rodowisko naturalne
Miejscowo

Puchły znajduje si

w południowo – wschodniej cz ci

województwa podlaskiego, w powiecie hajnowskim. Cały powiat hajnowski poło ony
jest w niezwykle malowniczej cz ci województwa podlaskiego, na terenie
najzdrowszego ekologicznie obszaru okre lanego jako „Zielone Płuca Polski”.
Wokół miejscowo ci Puchły rozpo cieraj si zarówno krajobrazy oraz ł k i pól
uprawnych, jak te krajobrazy lasów i borów.
Wa nym obiektem rodowiska naturalnego gminy Narew jest Dolina Górnej
Narwi oraz sama rzeka Narew. Jej ponad trzydziestokilometrowy odcinek przebiega
praktycznie przez rodek granic administracyjnych gminy. Dolina Górnej Narwi jest
jedn z najlepiej zachowanych dolin rzecznych w Polsce i stanowi obok Bagien
Biebrza skich jeden z najwi kszych obszarów mokradeł rodkowoeuropejskich. Ze
wzgl du na swoje wyj tkowe walory przyrodnicze dolina rzeki Narew (nazywana
Polsk

Amazoni ) została zaliczona do obszarów chronionych Unii Europejskiej

Natura 2000. Dolina rzeki Narew przebiega w bliskim s siedztwie zabudowa wsi
Puchły i wchodzi ona w skład obszarów Natura 2000. S to SOO Ostoja w Dolinie
Górnej Narwi (PLH 200010) oraz OSO Dolina Górnej Narwi (PLB 200007).

Rys. 9 Dolina rzeki Narew w pobli u wsi Puchły
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W odległo ci około 20km od Puchłów, w kierunku Narwi oraz wsi
Hajdukowszczyzna, bior swój pocz tek lasy Puszczy Białowieskiej, które na terenie
gminy Narew zajmuj 2963 ha. Puszcza Białowieska jest obiektem przyrodniczym o
wyj tkowych i niepowtarzalnych walorach fauny, wpisanym na list Dziedzictwa
wiatowego UNESCO. W Puszczy stwierdzono wyst powanie blisko 400 gatunków
zwierz t obj tych ochron gatunkow . Z chronionych ssaków mo na tu spotka : kreta,
zaj ca bielaka, wiewiórk , bobra, wilka, rysia, wydr , gronostaja, łasic

oraz

oczywi cie króla Puszy – ubra.
2.9. Infrastruktura techniczna
Infrastruktura drogowa
Miejscowo

Puchły poło ona jest wzdłu drogi powiatowej nr 03436, która

prowadzi ze wsi Trze cianka przez Puchły, w kierunku wsi Ciełuszki. Droga posiada
cz ciowo nawierzchni bitumiczn , cz ciowo wirow , za odcinek około 500m we
wsi Puchły ma nawierzchni brukow . Cz

nawierzchni bitumicznej na tej drodze

została wykonana w roku 2009. W roku 2010 planowane jest wykonanie nawierzchni
bitumicznej na pozostałym odcinku tej drogi (w tym przez wie Puchły).
W miejscowo ci Puchły bierze swój pocz tek droga gminna prowadz ca w
wirow . Zgodnie z

kierunku wsi Soce, która na całym odcinku posiada nawierzchni

Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Narew w najbli szych latach planowana jest
przebudowa drogi Soce – Puchły (wykonanie nawierzchni bitumicznej). Ponadto
Puchłach znajduje si

ponadto jeszcze kilka innych mniejszych dróg gminnych.

Gmina Narew przygotowała projekt przebudowy drogi gminnej, która biegnie
równolegle do drogi powiatowej do osiedla domków letniskowych.
Stan techniczny dróg we wsi Puchły mo na okre li

jako zadowalaj cy.

Najgorszy stan techniczny, szczególnie w okresach jesienno-wiosennych, posiadaj
drogi gminne. Zarz dc i administratorem dróg powiatowych jest Powiatowy Zarz d
Dróg z siedzib

w Hajnówce. Zarz dc

dróg gminnych jest referat gospodarki

komunalnej i rolnictwa Urz du Gminy Narew.
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Infrastruktura zaopatrzenia w wod i odprowadzania cieków
Miejscowo

Puchły nie posiada jeszcze sieci wodoci gowej, a gospodarstwa

domowe czerpi obecnie wod z przydomowych studni. W roku 2010 zaplanowana
została budowa sieci wodoci gowej w Puchłach. Sie

podł czona b dzie do

wodoci gu w Socach, który zasilany jest z uj cia wodoci gowego w Dawidowiczach
(gmina Zabłudów). Zadanie to jest cz ci wi kszego projektu realizowanego przez
Gmin Narew, który współfinansowany jest ze rodków Unii Europejskiej w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
Miejscowo

Puchły nie posiada równie własnej oczyszczalni cieków oraz

systemu sieci kanalizacji sanitarnej. Gospodarstwa domowe posiadaj bezodpływowe
zbiorniki na cieki, które oczyszczane s wozem asenizacyjnym przez pracowników
gospodarki komunalnej Urz du Gminy Narew. Odebrane cieki dowo one s do
oczyszczalni cieków w Narwi. Zgodnie z ewidencj urz du na terenie miejscowo ci
zarejestrowanych jest jedynie 10 zbiorników bezodpływowych.
Infrastruktura oczyszczania

cieków w miejscowo ci Puchły wymaga

modernizacji i rozbudowy. Budowa oczyszczalni cieków i sieci kanalizacyjnej b dzie
z pewno ci rozwi zaniem nieekonomicznym. Nale y natomiast rozwa y mo liwo
budowy małych, przydomowych oczyszczalni

cieków. Koszt jednej takiej

oczyszczalni przydomowej to około 8-12 tys. zł w zale no ci od wielko ci wkładu
własnej pracy i rodzaju oczyszczalni. Mo na te uzyska dofinansowanie na budow
takich oczyszczalni w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej, w tym
równie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Odprowadzanie odpadów stałych
W gminie Narew odpady stałe składowane s na wysypisku komunalnym o
powierzchni 2,76 ha poło onym niedaleko miejscowo ci Narew. Wysypisko
wypełnione jest w około 17% i mog z niego korzysta wszyscy mieszka cy gminy.
Wyposa one jest ono w niezb dne urz dzenia takie jak waga, brodzik, piezometr oraz
ładowarko-ugniatarka.
Dodatkowo gospodarstwa w gminie Narew posiadaj

podpisane umowy z

firmami wiadcz cymi usługi odbioru odpadów stałych. Zgodnie z ewidencj umów
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zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od wła cicieli nieruchomo ci, w
miejscowo ci Puchły wła ciciele 8 gospodarstw podpisało takie umowy z firm MPO
Białystok. Problem nadal stanowi dzikie wysypiska odpadów, zajmuj ce przewa nie
wyrobiska poeksploatacyjne.
Infrastruktura energetyczna i telekomunikacyjna
Miejscowo
gospodarstwa

Puchły

domowe

jest

całkowicie

posiadaj

przył cza

zelektryfikowana

–

elektroenergetyczne.

wszystkie
Zarz dc

infrastruktury elektroenergetycznej jest Zakład Energetyczny w Bielsku Podlaskim.
We wsi przebiega linia telekomunikacyjna, której wła cicielem jest Telekomunikacja
Polska S.A. Z usług telekomunikacyjnych takich taj telefon lub szerokopasmowy
Internet korzysta w Puchłach 14 abonentów telefonii stacjonarnej. Miejscowo
pokryta jest równie zasi giem telefonii komórkowej GSM krajowych operatorów.
We wsi Puchły wzdłu głównej drogi rozmieszczone s słupy o wietleniowe.
Obecnie infrastruktura o wietleniowa w Gminie Narew jest dosy przestarzała i
gmina ponosi bardzo du e koszty za o wietlenie miejscowo ci. W najbli szym czasie
planowana jest wymiana o wietlenia ulicznego w całej Gminie Narew, w tym
równie w miejscowo ci Puchły.
2.10. Infrastruktura społeczna
W miejscowo ci Puchły swoj

siedzib

ma Stowarzyszenie Dziedzictwo

Podlasia, które realizuje na terenie województwa wiele inicjatyw z zakresu historii
regionu oraz dziedzictwa kulturowego. W roku 2006 stowarzyszenie zrealizowało
projekt „Tratw przez puszcz , czyli krótka historia osadnictwa i eksploatacji Puszczy
Białowieskiej”. W ramach projektu odbyły si min. warsztaty budowy tratwy w
Rybakach, spływ zbudowanymi tratwami z Rybak, przez Narew do Puchłów i
Ciełuszek oraz pokazy r kodzieła ludowego podczas Dni Narwi. W roku 2009 w
Ko likach i Puchłach stowarzyszenie zorganizowało warsztaty autentycznego piewu
ukrai skiego. Ponadto SDP realizuje te projekty w innych miejscach naszego regionu
– min. warsztaty archeologiczne dla młodzie y w Gminie Czy e. Obecnie prezesem
Stowarzyszenia Dziedzictwo Podlasia jest Mirosław Stepaniuk.
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Rys. 10 Uczestnicy spływu tratw z Rybak do Puchłów

Mieszka cy wsi Puchły mog korzysta z pomocy społecznej w Gminnym
O rodku Pomocy Społecznej w Narwi, który pracuje od poniedziałku do pi tku. Z
pomocy lekarza mieszka cy wsi mog korzysta w gminnym o rodku zdrowia w
Narwi (od poniedziałku do pi tku), gdy

w samej miejscowo ci Puchły nie ma

przychodni lekarskiej.
Problemem wsi jest na pewno brak wietlicy wiejskiej – miejsca spotka
mieszka ców, podczas których mo na byłoby porusza aspekty dotycz ce rozwoju
miejscowo ci.
2.11 Parafia w Puchłach
W skład parafii prawosławnej p.w. Opieki Matki Bo ej wchodz miejscowo ci
Puchły i Soce oraz le ce poza gmin Narew wsie Ciełuszki oraz Dawidowicze.
Proboszczem parafii jest ks. Paweł Łapi ski. Na terenie parafii znajduje si
zabytkowa cerkiew p.w. Opieki Matki Bo ej w Puchłach, cmentarz prawosławny
w Puchłach oraz mała kapliczka p.w. w. Proroka Eliasza w Socach.
Obrz dki religijne stanowi bardzo wa ny aspekt ycia mieszka ców wsi. W
cerkwi w Puchłach znajduje si cudowna Ikona Opieki Matki Bo ej, do której rok
rocznie przybywa wielu pielgrzymów z kraju i zagranicy. Główne wi to parafialne
Opieki Matki Bo ej obchodzone jest 14 pa dziernika i przyci ga rzesze wiernych. W
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obchodach najwa niejszego wi ta parafialnego kilkakrotnie uczestniczył Metropolita
Warszawski i całej Polski Sawa.

Rys. 11 Główne wej cie do cerkwi Opieki Matki Bo ej w Puchłach

W latach ubiegłych parafia prawosławna w Puchłach zrealizowała remont
ogrodzenia przy cerkwi oraz cz ciowy remont pokrycia dachowego na cerkwi
parafialnej. W roku 2008 roku parafia zrealizowała te inwestycj polegaj c na
wykonaniu iluminacji cerkwi. wi tynia została wspaniale o wietlona, zyskuj c nowy
wizerunek. Znacz co poprawiły si równie kwestie zwi zane z jej bezpiecze stwem.
Realizacja projektu iluminacji była mo liwa dzi ki decyzji Rady Gminy Narew, która
podj ła uchwał o wsparciu finansowym inwestycji, którego udzielił parafii Urz d
Gminy Narew.

Rys. 12 Cudowna Ikona Opieki Matki Bo ej w Puchłach
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W najbli szych latach parafia w Puchłach b dzie musiała dokona gruntownego
remontu cerkwi pw. Opieki Matki Bo ej. Zgodnie z ocen stanu technicznego obiektu,
sporz dzon przez projektanta mgr in . arch. Andrzeja Cybuli skiego, gruntownej
renowacji wymagaj

ciany zewn trzne, cz ciowo pokrycie dachowe, stolarka

okienna, zewn trzna stolarka drzwiowa oraz schody zewn trzne.
Jako pierwsze do wykonania zaplanowano wykonanie remontu elewacji
dzwonnicy i pokrycia zadaszenia wej cia głównego cerkwi w Puchłach. W kolejnych
latach w miar posiadanych rodków parafia zamierza realizowa kolejne zadania.
2.12. Atrakcje turystyczne
Miejscowo
Okiennic, któr

Puchły wchodzi w skład znanej w Polsce Krainy Otwartych
tworz

trzy unikatowe pod wzgl dem architektonicznym wsie:

Trze cianka, Soce i wła nie Puchły, poło one w dolinie rzeki Narew. Cech
charakterystyczn domów Krainy Otwartych Okiennic jest bogata dekoracja snycerska
w formie nadokienników i podokienników, okiennic, wiatrownic, naro ników, a tak e
dekoracyjnego zdobienia elewacji i szczytów. Ornamentyka ta jest niespotykana w
innych regionach Polski i nawi zuje do zdobnictwa stosowanego w rosyjskim
budownictwie ludowym. Architektura domostw, zagród i wi ty

bardzo pi knie

wpisała si w miejscowy krajobraz. Walory przyrodnicze regionu takie jak las czy
rzeka, w której mo na si wyk pa , zach caj do odwiedzenia Krainy. Przebiega przez
ni

zielony szlak Krainy Otwartych Okiennic prowadz cy z Narwi przez

Trze ciank i Soce do Puchłów. Szlak powstał w 2006 roku w ramach projektu
"Rozwój turystyki transgranicznej w regionie Puszczy Białowieskiej".

Rys. 13 Puchły – Kraina Otwartych Okiennic
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Inn równie wa n atrakcj turystyczn Puchłów jest przebiegaj cy przez wie
Podlaski Szlak Bociani – pierwszy markowy produkt turystyczny na Podlasiu. Jest to
szlak rowerowy ł cz cy ze sob

3 parki narodowe: Białowieski, Narwia ski i

Biebrza ski, za miejscem, wokół którego rozwin ł si szlak jest min. Dolina Górnej
Narwi. Głównym walorem szlaku znamionuj cym jego unikaln

warto , jest

wyst powanie w tych okolicach wielu skupisk bocianów, trwale wpisanych w
krajobraz Podlasia. Tylko na tym szlaku turysta najlepiej pozna ycie i zwyczaje
bociana białego, utrwalonego w wiadomo ci turystów z kraju i z zagranicy jako
bardzo charakterystyczny element polskiego krajobrazu.
Cisza i spokój, jakie panuj w Puchłach z powodu oddalenia od szos wr cz
zachwycaj – tutaj mo na naprawd odpocz .
W miejscowo ci Puchły brakuje na pewno małej infrastruktury turystycznej
takiej jak wiaty turystyczne, miejsca na rowery oraz infrastruktury zwi zanej z
wypoczynkiem i rekreacj nad rzek Narew (np. obozowiska do organizacji spływów
kajakowych).
2.13. Ochotnicza stra po arna
Ochotnicza Stra Po arna w Puchłach czuwa nad bezpiecze stwem wsi oraz
innych miejscowo ci w Gminie Narew i przeciwdziała zagro eniom wynikaj cym z
nieszcz liwych zdarze losowych. OSP Puchły posiada własn stra nic , za na jej
wyposa eniu znajduje si samochód oraz inny niezb dny sprz t stra acki. Ochotnicza
Stra Po arna w Puchłach liczy 11 członków.
2.14. Obszar o szczególnym znaczeniu
Bior c pod uwag przedstawion charakterystyk nale y stwierdzi , i na tle
Gminy Narew cała miejscowo
Mamy tutaj Krain

Puchły stanowi obszar o szczególnym znaczeniu.

Otwartych Okiennic, zabytki sakralne oraz bogate walory

przyrodnicze. W samej wsi jako obszary szczególne nale y wskaza unikatow Dolin
Narwi, główna drog przez wie , gdzie znajduje si wi kszo

drewnianych domów

oraz teren parafialny z zabytkowa cerkwi p.w. Opieki Matki Bo ej.
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3. ANALIZA ZASOBÓW MIEJSCOWO CI
Zasoby to wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i otaczaj cego j
obszaru, które mog by wykorzystane obecnie lub w przyszło ci w budowaniu oraz
realizacji publicznych b d

prywatnych przedsi wzi

odnowy wsi. W analizie

zasobów miejscowo ci Puchły uwzgl dniono nast puj ce kategorie:
•

rodowisko przyrodnicze.

•

rodowisko kulturowe.

• Dziedzictwo religijne i historyczne.
• Obiekty i tereny.
• Gospodarka i rolnictwo.
• S siedzi i przyjezdni.
• Instytucje, ludzie, organizacje społeczne.
Tab. 5 Charakterystyka zasobów wsi Puchły

Znaczenie zasobu dla wsi
Brak *
Małe
rednie
Du e

Rodzaj zasobu

rodowisko przyrodnicze
Walory krajobrazu
Walory klimatu (mikroklimat, wiatr)
Walory szaty ro linnej (np. runo le ne)
Cenne przyrodniczo obszary lub obiekty
wiat zwierz cy (ostoje, siedliska)
Osobliwo ci przyrodnicze
Wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy)

X
X

X
X
X
X
X

rodowisko kulturowe
Walory architektury wiejskiej
Walory zagospodarowania przestrzennego
Osobliwo ci kulturowe (np. gwara)
Zabytki
Zespoły artystyczne

X
X
X

X
X

Dziedzictwo religijne i historyczne
Miejsca i przedmioty kultu
wi ta, odpusty
Tradycje, obrz dy
Legendy, podania, fakty historyczne
Wa ne postacie historyczne

X
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Znaczenie zasobu dla wsi
Brak *
Małe
rednie
Du e

Rodzaj zasobu

Obiekty i tereny
Działki pod zabudow mieszkaniow
Działki pod zakłady usługowe i przemysłowe
Pustostany mieszkaniowe, magazynowe
Tradycyjne obiekty wiejskie (ku nie, młyny)
Miejsca spotka publicznych ( wietlice)
Miejsca sportu i rekreacji
Atrakcje turystyczne

X
X
X

X
X
X

X

Gospodarka i rolnictwo
Specyficzne produkty (hodowle, uprawy)
Kwatery agroturystyczne
Znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe
Mo liwe do wykorzystania odpady produkcyjne

X
X
X

X

S siedzi i przyjezdni
Korzystne poło enie (s siedztwo du ego miasta,
atrakcji turystycznych)
Ruch tranzytowy
Przyjezdni stali lub sezonowi

X
X

X

Ludzie, instytucje, organizacje społeczne
Szkoła
X
Domy kultury, biblioteki
X
Placówki opieki społecznej i o rodki zdrowia
X
Ochotnicza Stra Po arna
X
Parafia
X
Stowarzyszenia
X
*) Brak – mówi, i dany element nie wyst puje na danym terenie, co nie oznacza, e w
przyszło ci nie mo e stanowi on wa nego zasobu wsi (np. wietlica wiejskia).

Charakterystyka zasobów miejscowo ci pozwala na okre lenie mocnych i
słabych stron wsi, w kontek cie potencjalnych, przyszłych inwestycji.
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4. ANALIZA MOCNYCH I SŁABYCH STORN
W celu okre lenia mocnych i słabych stron wsi Puchły wykorzystano bardzo
wygodne narz dzie planistyczne, jakim jest analiza SWOT. Jest to analiza maj ca na
celu przeprowadzenie inwentaryzacji zasobów oraz ustalenie słabych i mocnych stron
miejscowo ci

oraz

najbli szego

otoczenia

społeczno-gospodarczego,

infrastrukturalnego i przyrodniczego, które przekłada si bezpo rednio na szanse oraz
zagro enia wsi w okresie kilku najbli szych lat.
Mocne strony miejscowo ci Puchły:
1. Walory krajobrazowe wokół wsi.
2. Cenne przyrodniczo obszary – dolina rzeki Narew.
3. Bogate walory architektury wiejskiej – Kraina Otwartych Okiennic.
4. Zabytkowa cerkiew p.w. Opieki Matki Bo ej.
5. Bogata tradycja ludowa i obrz dy – kult Ikony Opieki Matki Bo ej.
6. Przebiegaj cy przez wie Podlaski Szlak Bociani.
7. Dwie kwatery agroturystyczne.
8. Działaj ce Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia.
9. Istniej ca parafia prawosławna.
10. Działaj ca Ochotnicza Stra Po arna
11. Blisko

otaczaj cych lasów, Puszczy Białowieskiej i rzeki Narew – atrakcyjne

miejsce do wypoczynku rekreacji.
12. Blisko

stolicy województwa.

13. Du e zainteresowanie nabyciem gruntów do celów rekreacyjnych i rolniczych.
Słabe strony miejscowo ci Puchły to:
1. Starzej ce si społecze stwo wsi oraz malej ca liczba mieszka ców.
2. Mała liczba prywatnych przedsi biorców.
3. Wymagaj ce remontu drogi powiatowe i gminne.
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4. Nierozwi zany problem zaopatrzenia w wod oraz odprowadzania cieków
(brak wodoci gu, systemu kanalizacji sanitarnej, oraz przydomowych
oczyszczalni cieków).
5. Brak miejsca gdzie mogliby spotyka si mieszka cy ( wietlica wiejska).
6. Przestarzałe i nieekonomiczne o wietlenie uliczne.
7. Wymagaj ca remontu cerkiew parafialna.
8. Uboga mała infrastruktura turystyczna.
Szanse miejscowo ci Puchły:
1. Wykorzystanie walorów przyrodniczo – kulturowych do rozwoju turystyki.
2. Mo liwo

wykorzystania rodków Unii Europejskiej na rozwój miejscowo ci.

3. Współpraca z innymi miejscowo ciami.
4. Rozwój gospodarstw agroturystycznych.
Zagro enia:
1. Starzenie si oraz zmniejszanie si liczby mieszka ców miejscowo ci.
2. Niestabilny system prawny w Polsce.
3. Opó nienia we wdra aniu funduszy Unii Europejskiej na rozwój wsi.
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5. PRIORYTETY ROZWOJU MIEJSCOWO CI
Aby okre li zadania inwestycyjne i harmonogram ich realizacji okre lone
zostały priorytety rozwoju miejscowo ci Puchły, do których zaliczono:
1. Doprowadzenie bie cej wody do miejscowo ci (budowa wodoci gu).
2. Doko czenie remontu drogi powiatowej Trze cianka – Puchły.
3. Renowacja zabytkowej cerkwi parafialnej p.w. Opieki Matki Bo ej.
4. Konieczno

wymiany o wietlenia ulicznego na o wietlenie energooszcz dne.

5. Rozwi zywanie problemów zwi zanych z odprowadzaniem cieków (budowa
przydomowych oczyszczalni cieków).
6. Poprawa stanu nawierzchni dróg gminnych, szczególnie drogi Puchły – Soce
oraz drogi do domków letniskowych nad rzek Narew.
7. Budowa wietlicy wiejskiej.
8. Rozbudowa infrastruktury turystycznej oraz nowych produktów turystycznych.
Kolejno

realizacji poszczególnych zada

jest uzale niona od posiadania

odpowiednich dokumentacji i uzgodnie prawnych (w tym dokumentacji technicznych
i kosztorysów) oraz od posiadania lub uzyskania odpowiednich rodków finansowych
na realizacj zada . Obecnie Gmina Narew posiada dokumentacj techniczn oraz
kosztorys na wykonanie budowy sieci wodoci gowej do wsi Puchły oraz na
modernizacj o wietlenia ulicznego w Gminie Narew (w tym w Puchłach). Oba
zadania s w trakcie przeprowadzania procedury przetargowej. Parafia prawosławna w
Puchłach wykonała projekt techniczny i kosztorys dla zadania remontu elewacji
dzwonnicy i pokrycia zadaszenia wej cia głównego cerkwi parafialnej. Zadanie
polegaj ce na doko czeniu remontu drogi powiatowej w Trze cianka – Puchły
realizowa b dzie w najbli szym czasie Zarz d Dróg Powiatowych w Hajnówce.
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6. ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI NA LATA 2010 – 2017.
6.1. Charakterystyka planowanych inwestycji
W latach 2010 – 2017 w miejscowo ci Puchły planowany jest do zrealizowania
szereg inwestycji, przyczyniaj cych si

do rozwoju i odnowy wsi, a tak e

poprawiaj cych warunki ycia mieszka ców.
1. Budowa wodoci gu we wsi Puchły
Inwestor: Gmina Narew
Cel: Poprawa warunków

ycia mieszka ców wsi Puchły poprzez budow

podstawowej infrastruktury technicznej.
Zakres prac: Budowa 6075mb sieci wodoci gowej oraz 73 przył czy do granicy
poszczególnych nieruchomo ci o długo ci 395mb.
Stan realizacji: Wykonana dokumentacja techniczna inwestycji oraz kosztorys
inwestorski, uzyskane pozwolenie na budow , zadanie w trakcie procedury
przetargowej. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007-2013.
2. Doko czenie przebudowy drogi powiatowej Trze cianka – Puchły
Inwestor: Powiatowy Zarz d Dróg w Hajnówce
Cel: Poprawa warunków

ycia mieszka ców poprzez modernizacj

podstawowej

infrastruktury technicznej.
Zakres prac: Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Trze cianka – Puchły
Stan realizacji: W roku 2009 wykonana została cz ciowa przebudowa tej drogi.
Doko czenie zadania planowane jest na rok 2010 r.
3. Wymiana o wietlenia ulicznego w Puchłach
Inwestor: Gmina Narew
Cel: Poprawa jako ci

ycia mieszka ców oraz zwi kszenie bezpiecze stwa wsi

poprzez popraw jako ci o wietlenia oraz obni enie kosztów i wydłu enie przez to
czasu o wietlenia w miejscowo ci Puchły.
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Zakres prac: Wymiana lamp o wietleniowych na energooszcz dne, wymiana opraw i
wysi gników oraz infrastruktury elektrycznej towarzysz cej na istniej cych słupach
o wietleniowych.
Stan realizacji: Opracowany został projekt techniczny, audyt energetyczny oraz
kosztorys inwestorski wymiany o wietlenia ulicznego w Gminie Narew. Obecnie
zadanie jest w trakcie przygotowywania dokumentacji przetargowej.
4. Remont elewacji dzwonnicy i pokrycia zadaszenia głównego w cerkwi parafii
prawosławnej Opieki Matki Bo ej w Puchłach
Inwestor: Parafia prawosławna w Puchłach
Cel: Ochrona przed zniszczeniem zabytkowej cerkwi drewnianej w Puchłach oraz
wzmocnienie walorów kulturowych i turystycznych miejscowo ci.
Zakres prac: Prace konserwatorskie przy cerkwi, w tym: remont szalówek i obi z
blachy

cian zewn trznych dzwonnicy, wymiana lub remont okien dzwonnicy,

wymiana pokrycia dachowego dzwonnicy, wykonanie nowego orynnowania i obróbek
blacharskich, remont krzy y, remont kopułki wie cz cej dzwonnic , wymiana
pokrycia dachowego nad wej ciem głównym.
Stan realizacji: Wykonany projekt techniczny oraz kosztorys inwestorski. Parafia
posiada pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz pozwolenie na
budow wydane przez Starost Powiatu Hajnowskiego.
5. Prace remontowe przy cerkwi parafii prawosławnej Opieki Matki Bo ej w
Puchłach
Inwestor: Parafia prawosławna w Puchłach
Cel: Ocalenie przed zniszczeniem zabytkowej cerkwi drewnianej w Puchłach oraz
wzmocnienie walorów kulturowych i turystycznych miejscowo ci.
Zakres prac: Renowacja cian cerkwi, doko czenie wymiany pokrycia dachowego,
wymiana stolarki okiennej, remont schodów zewn trznych.
Stan realizacji: Zamierzenie inwestycyjne
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6. Budowa przydomowych oczyszczalni cieków w Puchłach
Inwestor: Wła ciciele poszczególnych posesji
Cel: Poprawa warunków

ycia mieszka ców oraz ochrona

rodowiska przed

zanieczyszczeniami poprzez budow podstawowej infrastruktury technicznej.
Zakres prac: Budowa w Puchłach ekologicznych, przydomowych oczyszczalni
cieków – około 15 szt.
Stan realizacji: Zamierzenie inwestycyjne
7. Przebudowa drogi gminnej Puchły – Soce
Inwestor: Gmina Narew
Cel: Poprawa warunków

ycia mieszka ców poprzez modernizacj

podstawowej

infrastruktury technicznej.
Zakres prac: Poprawa stanu nawierzchni drogi gminnej Puchły – Soce o długo ci
około 2500mb.
Stan realizacji: Zamierzenie inwestycyjne.
8. Przebudowa drogi gminnej do domów letniskowych
Inwestor: Gmina Narew
Cel: Poprawa warunków

ycia mieszka ców poprzez modernizacj

podstawowej

infrastruktury technicznej.
Zakres prac: Wykonanie remontu drogi gminnej prowadz cej do domów letniskowych
w Puchłach o długo ci 1425 mb. Przebudowana droga b dzie miała szeroko

6m.

Stan realizacji: Opracowana dokumentacja projektowa oraz kosztorys.
9. Budowa wietlicy wiejskiej w Puchłach wraz z wyposa eniem
Inwestor: Gmina Narew
Cel: Podniesienie standardu usług społecznych i kulturalnych oraz wzmocnienie
aktywno ci mieszka ców wsi poprzez budow i wyposa enie wietlicy wiejskiej.
Zakres prac: Budowa budynku wietlicy wiejskiej w Puchłach. Zakup i monta
wyposa enia do budynku wietlicy.
Stan realizacji: Zamierzenie inwestycyjne.
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10. Budowa małej infrastruktury turystycznej w Puchłach
Inwestor: Gmina Narew
Cel: Podniesienie walorów turystycznych wsi oraz przyci gni cie wi kszej liczby
turystów.
Zakres

prac:

Budowa

małej

infrastruktury

turystycznej,

ze

szczególnym

uwzgl dnieniem zagospodarowania terenu nad rzek Narew.
Stan realizacji: Zamierzenie inwestycyjne
11. Budowa mostu (kładki wisz cej) nad rzek Narew z Puchłów do Janowa.
Inwestor: Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia
Cel: Podniesienie walorów turystycznych wsi oraz przyci gni cie wi kszej liczby
turystów.
Zakres prac: Budowa infrastruktury turystycznej nad rzek Narew (wisz cej kładki z
Puchłów do Janowa), umo liwiaj cej udro nienie ruchu turystycznego.
Stan realizacji: Zamierzenie inwestycyjne
12. Budowa Przystani Orylskiej
Inwestor: Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia
Cel: Podniesienie walorów turystycznych wsi poprzez nowy produkt turystyczny.
Zakres prac: Budowa przystani orylskiej, gdzie mo na b dzie si zapozna z histori i
metodami spławu drewna po Narwi.
Stan realizacji: Zamierzenie inwestycyjne
13. Centrum Tradycyjnego Zdobnictwa i Drewnianej Architektury Podlasia
Inwestor: Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia
Cel: Podniesienie walorów turystycznych wsi poprzez nowy produkt turystyczny.
Zakres prac: Stworzenie centrum zdobnictwa tradycyjnego i drewnianej architektury
wiejskiej w Krainie Otwartych Okiennic.
Stan realizacji: Zamierzenie inwestycyjne
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6.2. ródła finansowania inwestycji
Tab. 6 Plan finansowania inwestycji we wsi Puchły na lata 2010-2017

Lp.
1.
2.
3.
4.

5.

Nazwa zadania
Budowa wodoci gu we wsi Puchły
Doko czenie przebudowy drogi
powiatowej Trze cianka – Puchły
Wymiana o wietlenia ulicznego w
Puchłach
Remont elewacji dzwonnicy i
pokrycia zadaszenia głównego w
cerkwi parafii prawosławnej Opieki
Matki Bo ej w Puchłach
Prace remontowe przy cerkwi
parafii prawosławnej Opieki Matki
Bo ej w Puchłach

Planowany
koszt
ogólny
722 123
150 000
18 000
139 516

250 000

6.

Budowa przydomowych
oczyszczalni cieków w Puchłach

180 000

7.

Przebudowa drogi gminnej Puchły
– Soce

800 000

8.

Przebudowa drogi gminnej do
domów letniskowych

354 100

Budowa wietlicy wiejskiej w
Puchłach wraz z wyposa eniem
Budowa małej infrastruktury
turystycznej w Puchłach
Budowa mostu (kładki wisz cej)
nad rzek Narew z Puchłów do
Janowa

150 000

12.

Budowa Przystani Orylskiej

250 000

13.

Centrum Tradycyjnego Zdobnictwa
i Drewnianej Architektury Podlasia

9.
10.
11.

RAZEM

300 000

150 000

80 000
3 543 739
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UE

Samorz d

Inne

459 748
64%
0
0%
0
0%

262 375
36%
150 000
100%
18 000
100%

0
0%
0
0%
0
0%

104 636

0

34 880

75%

0%

25%

187 500

0

62 500

75%

0%

25%

135 000

45 000

0

75%

25%

0%

600 000

200 000

0

75%
265 575

25%
88 525

0%
0

75%

25%

0%

225 000

75 000

0

75%

25%

0%

112 500
75%

37 500
25%

0
0%

112 500

0

37 500

75%

0%

25%

187 500
75%
56 000
70%

0
0%
0
0%

62 500
25%
24 000
30%

2 445 959

876 400

221 380

69%

25%

6%
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6.3. Harmonogram realizacji inwestycji
Tab. 7 Harmonogram realizacji inwestycji planowanych we wsi Puchły na lata 2010-2017

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

X

X

X

X

X

X

X

X

2017

X

2016

2015

2014

3.

2013

2.

Budowa wodoci gu we wsi
Puchły
Doko czenie przebudowy
drogi powiatowej
Trze cianka – Puchły
Wymiana o wietlenia
ulicznego w Puchłach
Remont elewacji dzwonnicy i
pokrycia zadaszenia
głównego w cerkwi parafii
prawosławnej Opieki Matki
Bo ej w Puchłach
Prace remontowe przy cerkwi
parafii prawosławnej Opieki
Matki Bo ej w Puchłach
Budowa przydomowych
oczyszczalni cieków w
Puchłach
Przebudowa drogi gminnej
Puchły – Soce
Przebudowa drogi gminnej do
domów letniskowych
Budowa wietlicy wiejskiej w
Puchłach wraz z
wyposa eniem
Budowa małej infrastruktury
turystycznej w Puchłach
Budowa mostu (kładki
wisz cej) nad rzek Narew z
Puchłów do Janowa
Budowa Przystani Orylskiej
Centrum Tradycyjnego
Zdobnictwa i Drewnianej
Architektury Podlasia

2012

1.

Nazwa zadania

2011

Lp.

2010

Okres realizacji

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
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7. ZAKO CZENIE
Niniejszy Plan Odnowy Miejscowo ci został opracowany przy udziale
mieszka ców wsi Puchły i stanowi on główny dokument planistyczny rozwoju
miejscowo ci. Zadania uj te w planie wynikaj z analizy zasobów, mocnych i słabych
stron wsi oraz priorytetów rozwoju miejscowo ci Puchły. Okre lone zadania s spójne
z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Narew na lata 2007-2013, który został
zatwierdzony uchwał Rady Gminy Narew nr XII/77/08 z dnia 17 lutego 2008 roku.
Plan Odnowy Miejscowo ci dla wsi Puchły jest dokumentem otwartym
stwarzaj cym mo liwo

aktualizacji w zale no ci od potrzeb społecznych i

uwarunkowa finansowych. Oznacza to, e mog by w nim ujmowane nowe zadania,
a tak e to, e mo e zmieni si kolejno

ich realizacji w zale no ci od uruchomienia i

dost pu do funduszy Unii Europejskiej.
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