UCHW AŁA N R XVIII/ 72 /2016
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 23 lutego 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Dubiny"
N a podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z zm. 2015 r., poz. 1045, 1890) oraz § 10 ust. 2 pkt 2 lit. b
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozw oju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie
szczegółow ych warunków i trybu przyznawania pom ocy finansowej w ramach działania "Odnowa i
rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów W iejskich na lata 2007-2013 (t.j. Dz.U. z
2013 r. poz. 501 z zm. 2014 r., poz. 665), Rada Gminy Hajnówka uchwala co następuje:
§ 1. Zatwierdza się "Plan O dnowy M iejscow ości Dubiny", stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Traci m oc Uchw ała Nr X X I/113/08 Rady Gminy Hajnówka z dnia 20 listopada 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu O dnowy W si Dubiny służącego rozwojowi m iejscow ości Dubiny.
§ 3. Wykonanie uchwały pow ierza się W ójtowi Gm iny Hajnówka.
§ 4. Uchw ała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Gmina Hajnówka

Plan Odnowy Miejscowości
Dubiny

■n
luty 2016 r

Opracował: Marek Bagrowski
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1. W stęp
Plan Odnowy Wsi Dubiny został opracowany w 2008 r. na zlecenie Urzędu Gminy
Hajnówka. Został pozytywnie zaopiniowany przez sołectwo Dubiny Uchwałą Nr 1/08
Zebrania Wiejskiego w Dubinach z dnia 18 listopada 2008 r. i zatwierdzony Uchwałą Nr
XXI/113/08 Rady Gminy Hajnówka z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia
Planu Odnowy Wsi Dubiny służącego rozwojowi miejscowości Dubiny. Projekt
dokumentu opracowała Dorota Wyszkowska.
Aktualizacja dokumentu w 2016 r. została podyktowana koniecznością ewaluacji
działań wdrażanych m.in. w oparciu o Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 i adaptacją do warunków perspektywy 2014-2020. Należy mieć przy tym na
uwadze, iż realizacja Programów Operacyjnych bieżącej perspektywy wykroczy poza
2020 r., stąd stosowany w treści dokumentu zwrot "2020+" dla zadań realizowanych po
2020 r.
Aktualizacja niniejszego planu obejmuje działania przewidziane do realizacji na
okres 8 lat, czyli obejmie horyzont 2016-2023.
Autorem zdjęć wykorzystanych w niniejszym opracowaniu jest Urząd Gminy
Hajnówka. Mapy wskazujące przebieg w obszarze sołectwa Dubiny linii światłowodowej
zostały udostępnione dzięki uprzejmości Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego
Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

2. Charakterystyka m iejscow ości
2.1. Podstawowe informacje
2.1.1. Lokalizacja
Miejscowość Dubiny jest jedną z 25 wsi sołeckich gminy Hajnówka. Wieś położona
jest w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim, w gminie Hajnówka, o
zabudowie typu ulicowego, wzdłuż drogi wojewódzkiej Zabudów - Narew - Hajnówka nr
685.
Położenie na mapie Polski

Rys. 1. Lokalizacja miejscowości Dubiny w obszarze kraju.

Gmina Hajnówka administracyjnie należy do województwa podlaskiego, powiatu
hajnowskiego i położona jest w południowo-wschodniej części województwa. Wg
podziału fizyczno-geograficznego Polski należy do Prowincji Niżu Zachodniorosyjskiego,
Podprowincji
Wysoczyzny
Podlasko-Białoruskiej,
Makroregionu
Niziny
Północnopodlaskiej, Mezoregionu Równiny Bielskiej.
Należy do powiatu Hajnówka z siedzibą starostwa w Hajnówce. Graniczy od
północnego zachodu i od północy z gminą Narew, od zachodu z gminą Czyże, w części
południowo-wschodniej z gminą Dubicze Cerkiewne, dalej od południa granica gminy
pokrywa się z granicą państwową (Polski z Białorusią), od wschodu z gminą Białowieża,
a od północnego wschodu z gminą Narewka.
Gmina Hajnówka okala miasto Hajnówka, stanowiące oddzielną jednostkę
administracyjną - Gminę Miejską Hajnówka, w którym znajduje się siedziba Urzędu
Gminy. W latach 1975-1998 gmina Hajnówka znajdowała się na terenie województwa
białostockiego.
Sieć osadniczą w gminie tworzy 37 miejscowości wiejskich, wchodzących w skład
25 sołectw. Mieszkańcy gminy korzystają z usług ponadlokalnych w zakresie
szkolnictwa średniego, ochrony zdrowia, kultury, sportu, administracji, obsługi
finansowej, ubezpieczeń i innych, zlokalizowanych w mieście Hajnówka.
Gmina Hajnówka powołana została do życia w 1930 r., należało do niej wówczas
ok. 30 wsi. Pierwszym wójtem został L. Kowalczyk (1934-1938). Obecnie funkcję tę
sprawuje mgr Lucyna Smoktunowicz.
Gmina Hajnówka ma charakter leśno-rolniczy. Jej całkowita powierzchnia wynosi
29344 ha, z czego ponad 60% zajmują lasy, a 35% - użytki rolne. Wschodnią część
gminy zajmują tereny leśne należące do Puszczy Białowieskiej, która stanowi
wieloprzestrzenny element ekosystemu przyrodniczego wchodzącego w skład
Krajowego Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych (E.S.O.CH.) o znaczeniu
europejskim.
Zachodnią część gminy zajmują tereny rolne, które wraz z terenami do niej
przyległymi należą do Bielsko-Drohickiego regionu, charakteryzujący się bardzo dobrymi
warunkami glebowymi i zaliczany jest do najlepszych regionów w byłym województwie
białostockim.
Gmina Hajnówka położona jest na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich o znaczeniu
regionalnym, tj:
- nr 685 Zabłudów-Narew-Nowosady-Hajnówka,
- nr 691 Hajnówka-Kleszczele,
- nr 689 Brańsk-Bielsk Podlaski-Hajnówka-Białowieża.
Przez gminę przebiega jednotorowa linia kolejowa Siedlce - Mordy - Czeremcha Hajnówka.
W gminie mieszka obecnie 4009 osób i jest to 11% ogółu populacji powiatu.
Niewiele liczebniejszą grupę stanowią kobiety (2011). Średnia gęstość zaludnienia
wynosi 34 osób na km2.
W 2008 r. w gminie zameldowanych było 4316 osób co stanowiło 9 % populacji
powiatu. Większą grupę stanowiły kobiety (2198), co przedstawiało statystyczną relację
104 kobiety na 100 mężczyzn. Średnia gęstość zaludnienia wynosiła 35 osób na km2
Niewątpliwym atutem gminy jest niezdegradowane środowisko naturalne
sprzyjające rozwojowi ekologicznego rolnictwa oraz bazy turystyczno-wypoczynkowej.
Dubiny to największa miejscowość w gminie. Graniczy z miastem Hajnówka. Wieś
Dubiny powstała w 1639 roku. W drugiej połowie XVII wieku ziemie zostały zniszczone
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przez najazd szwedzki, przemarsz siedmiogrodzian, inkursję moskiewską i przechody
wojsk litewskich i królewskich. Na początku XVIII wieku nastąpiła kolejna fala zniszczeń
przez wojska saskie, polskie, litewskie, moskiewskie i szwedzkie. W XIX wieku należała
do powiatu prużańskiego. Według Słownika geograficznego Królestwa Polskiego wieś
liczyła 83 domy, a zamieszkiwało ją 523 mieszkańców; posiadała 959 działek
włościańskich i 120 działek cerkiewnych. W 1872 r. zakończono budowę cerkwi
Zaśnięcia Matki Bożej - jednego z najbardziej reprezentatywnych obiektów sołectwa. W
latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa
białostockiego.

2.1.2. Demografia
Wieś Dubiny zamieszkuje 784 mieszkańców, co stanowi ponad 19 % ogółu
ludności gminy. Struktura wiekowa w rozbiciu na kobiety i mężczyzn przedstawia się
następująco1:
Ogółem
102
79
362
241

Przedział wiekowy
do 15 lat
1 6 - 2 4 lata
25 - 55 lat
ponad 55 lat

w tym kobiety
54
32
164
135

W 2008 r. Dubiny zamieszkiwało 797 mieszkańców, co stanowiło 18 % ogółu
ludności gminy. Struktura demograficzna, w analogicznym ujęciu, przedstawiała się
następująco:
Ogółem
128
90
362
217

Przedział wiekowy
do 15 lat
1 6 - 2 4 lata
25 - 55 lat
ponad 55 lat

Liczba stałych mieszkańców
następująco (stan na 31.12.2015 r.):

Lp-

Sołectwo

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

Bielszczyzna
Borek
Borysówka
Budy Leśne
Chytra
Czerlonka Leśna
Czyżyki
Dubicze Osoczne
Dubiny
Dubińska Ferma
Golakowa Szyja
Kotówka

w tym kobiety
57
37
173
128

w

poszczególnych

wsiach

Liczba
mieszkańców
39
45
108
4
91
22
91
102
7842
7
6
63

1 Dane demograficzne Urzędu Gminy Hajnówka, dostęp z dnia 31.12.2015 r.
2 Na pobyt czasowy na dzień 31.12.2015 r. zameldowanych było kolejnych 7 osób.
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przedstawia

się

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

292
23
199
275
174
263
27
380
114
76
23
20
69
83
15
42
14
24
48
266
38
77
45
29
31

Lipiny
Łozice
Mochnate
Nowoberezowo
Nowokomino
Nowosady
Olchowa Kładka
Orzeszkowo
Pasieczniki Duże
Postołowo
Progle
Przechody
Puciska
Rzepiska
Sacharewo
Sawiny Gród
Skryplewo
Smolany Sadek
Sorocza Nóżka
Stare Berezowo
Topiło
Trywieża
Wasilkowo
Wygoda
Zwodzieckie

Miejscowości Dubiny, z racji jej położenia w bezpośrednim sąsiedztwie miasta
Hajnówka (na przedłużeniu ul. Białostockiej, pojawia się ul. Główna w Dubinach, ul.
Zajęcza w Hajnówce przechodzi w ul. Zajęczą w Dubinach, a ul. Graniczna w Dubinach,
niczym nie różni się od ulic położonych w mieście Hajnówka krzyżujących się z droga
wojewódzką nr 685), nie wyludnia się tak jak miejscowości gminy Hajnówka położone w
znacznych odległościach od miasta. Zmniejszająca się liczba mieszkańców jest
odzwierciedleniem procesów demograficznych zachodzących tak w powiecie
hajnowskim, jak i w większości obszaru województwa podlaskiego.
Powierzchnia terenów osiedlowych na 1 mieszkańca kształtuje się na terenie
poszczególnych wsi w dość różnorodny sposób, zazwyczaj powyżej 1 300 m2,
świadcząc o często opustoszałych obejściach w zwartej zabudowie. Jednak Dubiny, w
których na 1 mieszkańca przypada ok. 900 m2 terenów zabudowanych stanowią
wyjątek. W miejscowości tej prawie wszystkie nieruchomości są zamieszkałe, a
zabudowań mieszkalnych ciągle przybywa.

2.1.3. Rolnictwo i gospodarka
Podstawowym zajęciem mieszkańców wsi Dubiny jest przede wszystkim praca
najemna. Znaczna liczba osób codziennie dojeżdża do pracy w Hajnówce i do firmy
„PRONAR” znajdującej się w miejscowości Narew. Na terenie Dubin zgodnie z
informacją zawartą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju3zarejestrowanych było 384 podmiotów

3 prod.ceidg.gov.pl. Dostęp z dnia 17.01.2016 r.
4 Na 37 zarejestrowanych jeden oczekuje na weryfikację. Dostęp z dnia 17.01.2016 r.
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1. "Albatros" Rzeźba w drewnie Jarosław Michalczuk - ul. Torowa 14 - Produkcja
pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i
materiałów używanych do wyplatania,
2. AD-2000 Janowski Zdzisław - ul. Główna 1 - Produkcja pozostałych wyrobów z
drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do
wyplatania,
3. Agencja Pocztowa Mikołaj Jurczuk - ul. Główna 118 - Działalność pocztowa
objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego),
4. Anatol Czepel - ul. Główna 54 - Zakładanie stolarki budowlanej,
5. ANDREW-ROL Andrzej Siekan - ul. Główna 123 - Działalność usługowa
wspomagająca produkcję roślinną,
6. Andrzej Weremiuk "Tech-gaz" - ul. Torowa 2B, Główna 196 - Konserwacja i
naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
7. Arkadiusz Pień Smart-Soft - ul. Łąkowa 20C - Działalność związana z
oprogramowaniem,
8. Beata Ćwiach Handel Oboźny Arykułami Przemysłowymi Pochodzenia
Krajowego i Zagranicznego - ul. Torowa 22 - Sprzedaż detaliczna odzieży
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
9. Biegluk Włodzimierz Zakład ogólnobudowlany - ul. Główna 94 - Roboty
budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
i
niemieszkalnych,
10. Dariusz Kojło - ul. Nowa 13 - Przygotowanie terenu pod budowę,
11. DAWID MAREK KOPIEJCZYK KOPCONSTRUCT - ul. Główna 50 - Roboty
budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
i
niemieszkalnych,
12. GRUPA MAXIMUS KATARZYNA ABRAMIUK - ul. Główna 144 Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
13. Grzegorz Aleksander Szulc BIURO RACHUNKOWE - ul. Główna 61 Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
14. Iwacik Eugeniusz - ul. Torowa 16 - Posadzkarstwo; tapetowanie i
oblicowywanie ścian,
15. Janusz Woszczenko Usługi Geodezyjno-Kartograficzne - ul. Wesoła 4 Janusz Woszczenko Usługi Geodezyjno-Kartograficzne,
16. Jarmoc Grzegorz - ul. Główna 168 - Roboty budowlane związane ze
wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
17. Joachim Wojtulewicz - ul. Główna 85 - Sprzedaż detaliczna prowadzona w
niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów
tytoniowych,
18. Leonowicz Włodzimierz - "Master" - ul. Leśna 1 - Wykonywanie pozostałych
robót budowlanych wykończeniowych,
19. Maria Plewa - ul. Główna 40 - Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i
ciesielskich dla budownictwa,
20. MARIUSZ MAREK LEWCZUK AUTO KOMPLEKS - ul. Gówna 177 Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
21. Mikołaj Podgajecki Zakład Budowlano-Remontowy "BUDREM" - ul. Zajęcza 3 Mikołaj Podgajecki Zakład Budowlano-Remontowy "BUDREM",
22. Mirosław Kojło - MIRUŚ - ul. Główna 1B - Sprzedaż detaliczna prowadzona w
niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów
tytoniowych,

23. Moroz Anatol Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa "Moroz" - ul. Torowa 1 Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych,
24. OKSENTOWICZ EUGENIUSZ ZAKŁAD KAMIENIARSKO- BETONIARSKI - ul.
Główna 2j - Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia,
25. PATEJUK JAN Zakład Mechaniki pojazdowej Blacharstwo-Lakiernictwo Firma
PATEJ - ul. Główna 5 - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z
wyłączeniem motocykli,
26. Pietruczuk Jarosław STOLER - Główna 167 - Produkcja mebli biurowych i
sklepowych.
27. Pracownia Projektowa ArcheLine Tomasz Woszczenko - ul. Wesoła 4 Działalność w zakresie architektury,
28. Skiepko Anatol - ul. Nowa 15 - Działalność usługowa związana z leśnictwem ,
29. Skiepko Sławomir - ul. Główna 75 - Wykonywanie pozostałych robót
budowlanych wykończeniowych,
30. SLAWKONIA ART Sławomir Golonko - ul. Zajęcza 8 - Działalność obiektów
kulturalnych,
31. USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE LEWOC MICHAŁ - ul. Główna 170 Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
32. Usługi Stolarskie Sergiusz Romańczuk - ul. Główna 129 - Produkcja
pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,
33. Usługi weterynaryjne Marta Sadłowska - ul. Nowa 7 - DZIAŁALNOŚĆ
WETERYNARYJNA,
34. VASTJO Jarosław Poskrobko - ul. Nowa 1 - Sprzedaż hurtowa paliw i
produktów pochodnych,
35. Weremiuk Andrzej FIRMA "DREWER" - ul. Łąkowa 29 - Produkcja wyrobów
tartacznych,
36. ZAKŁAD STOLARSKI ARTAN ARTUR SIECIAREK - ul. Torowa 22 - Produkcja
pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,
37. Bołtromiuk Sławomir PPHU "OLGA" - ul. Szkolna 3 - Produkcja mebli
kuchennych.
Zgodnie z bazą Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Ministerstwo
Sprawiedliwości w Dubinach zarejestrowanych było kolejnych 5 podmiotów5:
1. "JAWOR" ABRAMCZUK I WITKOWSKI SPÓŁKA JAWNA - ul. Główna 3A.
2.
FABRYKA
MEBLI
NIKOM
SPÓŁKA
Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - ul. Szkolna 3.
3. MAXAUTO OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW MAŁGORZATA
PAWLENKO, ARTUR SEREDYŃSKI SPÓŁKA JAWNA - ul. Główna 1C.
4. ZAKŁAD DRZEWNY JAWOR J.ABRAMCZUK SPÓŁKA JAWNA - ul. Główna
3A.
Wieś Dubiny nie posiada znaczącego przemysłu wytwórczego czy też
przetwórczego. W rejonie Puszczy Białowieskiej (w tym w Dubinach) dominującą gałęzią
przemysłu był i nadal pozostaje, chociaż w niewielkim zakresie, przemysł drzewny. Z
zarejestrowanych 41 podmiotów 9 prowadzi działalność w oparciu o surowiec drzewny.
Więcej niż jeden podmiot świadczą usługi z zakresu: - robót budowlanych, - mechaniki
pojazdowej.
5 ems.ms.gov.pl/krs, z 5 podmiotów jeden znajduje się w likwidacji, dostęp z dnia 17.01.2016 r.
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Z danych udostępnionych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
wynika, iż w Dubinach na dzień 9 luty 2016 r. zarejestrowanych było 131 producentów
rolnych.
W analizowanej miejscowości rolnictwo to przede wszystkim produkcja roślinna,
głównie zbożowa. Nie występują gospodarstwa rolne zajmujące się hodowlą zwierzęcą.
W strukturze terenów miejscowości 83% ogółu użytków przypada na grunty rolne,
5% stanowią tereny zabudowane, 2% to powierzchnia lasów i gruntów leśnych.
Wśród użytków rolnych przeważają gleby V i VI klasy bonitacyjnej (62%).
Występują także gleby bardziej urodzajne, tj. klasy IV (38%), z enklawami klasy III i II.
Na terenie Dubin jest 276 gospodarstw domowych6. Dominują niewielkie gospodarstwa
rolne o powierzchni od 1-3 ha.
Z punktu widzenia rozwoju turystyki i rekreacji miejscowość Dubiny posiada liczne
atuty. Przesądza o tym bogactwo krajobrazu i środowiska naturalnego oraz
wielokulturowość. Rozwój ten może spełniać rolę czynnika wzrostu i pełnić funkcję
instrumentu wspomagającego restrukturyzację i przemiany społeczno-gospodarcze.
Turystyka wywołuje również zmiany wtórne struktury branżowej poprzez pobudzenie
rozwoju usług i handlu.

2.1.4. Bezrobocie
Bezrobocie będące w znacznej mierze wynikiem ograniczonej podaży miejsc pracy
w województwie podlaskim jest jednym z niższych w kraju (stopa bezrobocia
rejestrowanego 11,67 przy średniej krajowej 9,6). W 2014 roku liczby te przedstawiały
się odpowiednio: 136 osób bezrobotnych (w tym 61 kobiet), 304 osoby pracujące.
Wskaźnik bezrobocia dla powiatu hajnowskiego wyniósł 9,8%. Dla powiatu
hajnowskiego odnotowano wskaźnik bezrobocia wynoszący 9,8%.
W gminie Hajnówka bez pracy, zgodnie z danymi GUS, w 2007 roku pozostawało
98 osób (w tym 53 kobiety). Natomiast pracujących było 326 osób. Wskaźnik bezrobocia
w 2007 wynosił 7,5 %.
Trend rosnący dotyczący stopy bezrobocia w powiecie hajnowskim potwierdzają
również dane udostępniane przez Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce8. Częściowym
rozwiązaniem problemu bezrobocia obok instrumentów aktywizacji zawodowej może
być przedsiębiorczość socjalna, na którą kładzie się duży nacisk w bieżącej
perspektywie wdrażania funduszy europejskich (2014 - 2020)9.

2.1.5. Infrastruktura na terenie wsi Dubiny
Sieć drogową na terenie Dubin stanowią głównie drogi gminne, jednakże
miejscowość ta połączona jest z innymi jednostkami osadniczymi gminy drogami
powiatowymi, którymi są drogi:
- nr 1647B Dubiny - Postołowo,
- nr 1624B Bielszczyzna - Dubiny,
- nr 1622B Dubiny - Kotówka - Wasilkowo.
6
7
8
9

Urząd Gminy Hajnówka, stan na dzień 19.01.2016 r.
http://wupbialystok.praca.gov.pl/informacja-o-rynku-pracy, dostęp z dnia 17.01.2016 r.
http://puphajnowka.pl/strona/liczba-bezrobotnych-i-stopa-bezrobocia/171, dostęp z dnia 19.01.2016 r.
W szczególności działania 7.1, 7.3 RPO WP 2014-2020.

Ponadto przez teren wsi Dubiny przebiega droga wojewódzka 685 Zabłudów Narew - Hajnówka, (wzdłuż której położona jest sama miejscowość) stanowiąca główną
ulicę wsi (ul. Główna). W 2012 r. przedmiotowa droga została oddana do użytku po
gruntownej modernizacji. W wyniku realizacji projektu Nr WND-RPPD.02.01.01-20001/10
pn.:
PRZEBUDOWA
DROGI
WOJEWÓDZKIEJ
NR
685
NA ODCINKU NOWOSADY - HAJNÓWKA ORAZ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 687
NA ODCINKU ZWODZIECKIE - NOWOSADY nastąpiła poprawa parametrów
technicznych drogi. Ponadto w pasie drogowym wykonano pasywną infrastrukturę
szerokopasmowego internetu (sieć szkieletowa) uzbrojoną następnie w ramach projektu
"Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie".
Usługę w zakresie dostępu do internetu, w tym internetu szerokopasmowego na
terenie sołectwa świadczą operatorzy GSM oraz Multimedia Polska S.A. i Telewizja
Kablowa Hajnówka S.J. Operatorzy posadawiając własną infrastrukturę wykorzystują już
istniejące słupy energetyczne i telekomunikacyjne. Cały obszar sołectwa objęty jest
siecią telekomunikacyjną.
Stan dróg, w związku z rosnącym poziomem zmotoryzowania, przestaje
odpowiadać obecnym potrzebom komunikacyjnym mieszkańców. Najpilniejsze potrzeby
w tym zakresie dotyczą m.in. poprawy stanu dróg, podniesienia bezpieczeństwa ruchu
pieszych i zapewnienia dostępu do budynków użyteczności publicznej
Na koniec czerwca 2008 r. w Dubinach zbiorowym odprowadzaniem ścieków było
objętych 188 gospodarstw, co stanowiło 64% ogółu gospodarstwa. Sieć kanalizacyjna
miała długość około 6 km i obsługiwała on 550 mieszkańców. Ścieki odprowadzano do
miejskiej oczyszczalni ścieków w Hajnówce.
Na początku 2016 r. zbiorowym odprowadzaniem ścieków objętych było 238
gospodarstw, co stanowiło 81% ogółu gospodarstw. Sieć kanalizacyjna miała długość
7,3 km i obsługiwała ok. 714 mieszkańców.
Na terenie wsi Dubiny nie istnieje czynne wysypisko odpadów. Wywóz śmieci
odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i
czystości w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, 1593, z 2015 r. poz. 87, 122, 1045,
1296, 1688, 1793) tj. poprzez wyłonionego w drodze nieograniczonego przetargu
publicznego wykonawcę do ZZO w Hajnówce.
Wieś Dubiny posiada wodociąg, ale podobnie jak cała gmina nie jest
zgazyfikowana.
Zespół Szkół w Dubinach funkcjonuje w nowoczesnym obiekcie oddanym do
użytku w 2000 r. o powierzchni użytkowej przekraczającej 3000 m2. Oświetlenie
dzienne wspomagane jest oknami dachowymi. ZSwD jest ogrzewany podłogowo z kotła
zasilanego paliwem gazowym. Budynek jest funkcjonalny i energooszczędny. ZSwD
posiada dużą aulę, patio, estetycznie urządzone łazienki, doskonale wyposażoną
kuchnię, gabinet pielęgniarski i stomatologiczny, salę komputerową. Obwód szkoły
podstawowej wchodzącej w skład jednostki obejmuje miejscowości: Dubiny, Nowosady,
Postołowo, Skryplewo, Sorocza Nóżka, Zwodzieckie, Przechody, Smolany Sadek,
Borysówka, Olchowa Kładka, Wasilkowo, Bielszczyzna, Sawiny Gród, Golakowa Szyja,
Dubińska Ferma, Rzepiska,Kol. Czyżyki, Kol. Nowokornino, Lipiny, Kotówka.
- Obok szkoły podstawowej w ZSwD mieści również gimnazjum. Uczniowie uczą się,
poza podstawowymi przedmiotami, informatyki, języka niemieckiego, języka
angielskiego. Szkoła posiada 6 klaso-pracowni, pracownię komputerową z dostępem
do internetu, bibliotekę z czytelnią, przestronną aulą, gabinet lekarski i
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stomatologiczny oraz stołówkę i zaplecze kuchenne. Nauka w szkole odbywa się
systemem 1-zmianowym. Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do
jego rozwoju w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji i
sprawiedliwości. Uczniowie mogą skorzystać z możliwości nauki języka mniejszości
(języka białoruskiego) służącej podtrzymywaniu poczucia tożsamości narodowej.
Rozwijaniu poczucia tożsamości narodowej służy również realizacja projektów
polegających na współpracy młodzieży polskiej i białoruskiej w regionie Puszczy
Białowieskiej. W ramach wymiany doświadczeń gimnazjum współpracowało z
Gimnazjum w Prużanach. Publiczne Gimnazjum w Dubinach należy do Towarzystwa
Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi.
Obwód gimnazjum obejmuje wszystkie miejscowości położone na terenie Gminy
Hajnówka.
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Mapa 1. Kablowa linia światłowodowa relacji Hajnówka - Borysówka oraz węzeł dystrybucyjny w miejscowości
Borysówka. Obszar C - Hajnówka.
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Fot. 1. Zespół Szkół w Dubinach.

W Dubinach swą siedzibę mają Gminne Centrum Kultury w Dubinach oraz
Centrum Etnograficzno - Ekumeniczne w Dubinach stanowiące zaplecze
infrastrukturalne dla przedsięwzięć społeczno - kulturalnych.
Biorąc pod uwagę rozwojowy potencjał miejscowości i zwarty charakter zabudowy
dużym problemem jest brak ogólnodostępnych otwartych terenów rekreacyjnych, które z
jednej strony umożliwiłyby wypoczynek mieszkańcom i wzmocniły procesy integracji
społecznej, z drugiej natomiast podniosłyby atrakcyjność turystyczną Dubin.

2.1.6. Walory przyrodnicze i atrakcyjność turystyczna
Gmina Hajnówka położona jest na zachodnim krańcu Puszczy Białowieskiej, która
nadaje gminie specyficzny mikroklimat i duże walory krajobrazowe. Tereny Gminy
Hajnówka to rozległa równina pokryta lasami (60% pow.), łąkami i polami uprawnymi
(35% pow.). Przez gminę przepływają liczne cieki wodne, w większości dopływy Bugu.
Gmina Hajnówka ma charakter leśno - rolniczy. Wschodnią część gminy zajmują
tereny leśne należące do Puszczy Białowieskiej. Obok dużego kompleksu leśnego, który
tworzy Puszcza, istnieje kompleks wodno-bagienny tworzony przez zbiornik
Siemianówka i Dorzecze Górnej Narwi, które wytycza naturalną północną granicę
powiatu. Ogół tych warunków stworzył sprzyjające warunki dla środowiska
przyrodniczego, które jest zachowane w dużym stopniu w stanie naturalnym lub bardzo
zbliżonym do naturalnego. Stan taki powoduje, że tereny te są bardzo cenne
przyrodniczo.
Na terenie gminy funkcjonują następujące formy ochrony przyrody:
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Rezerwat Krajobrazowy im. Władysława Szafera,
12 rezerwatów przyrody - 8 leśnych, 3 faunistyczne, 1 krajobrazowy o łącznej
powierzchni 1.940,25 ha,
361 pomników przyrody - drzewa i grupy drzew,
33 strefy ochrony gniazd i ptaków,
1 ostoja żubra,
57 użytków ekologicznych,
Obszar Chronionego Krajobrazu o pow. 17.691 ha.

Najważniejszą formą ochrony przyrody od grudnia 2004 r. jest Obszar Natura 2000
Puszcza Białowieska, który to obszar obejmuje swoim zasięgiem nie tylko samą
Puszczę, ale i jej przedpola. Gmina Hajnówka posiada w granicach administracyjnych
zarówno siedliska zgodnie z Dyrektywą Siedliskową, jak i miejsca chronione zgodnie z
Dyrektywą Ptasią.
Ogółem różne formy ochrony przyrody zajmują 60,3% całkowitej powierzchni
gminy. Największymi walorami przyrodniczymi odznacza się kompleks Puszczy
Białowieskiej. Jest to największy kompleks naturalnych lasów niżowych w Europie. W
krajowej sieci ECONET-PL Puszcza Białowieska uznana została za biocentrum
0 międzynarodowej randze przyrodniczej. O wyjątkowości Puszczy Białowieskiej
świadczy także bogactwo gatunkowe świata roślin, zwierząt i grzybów. Jest ostoją wielu
chronionych, ginących i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt.
Środowisko naturalne Gminy Hajnówka stanowi szczególną atrakcję dla gości
z kraju i zagranicy. Bogactwo przyrody tego obszaru niepowtarzalnie komponuje się
z pięknem krajobrazów.
Główną atrakcję turystyczną tego regionu stanowi Puszcza Białowieska
z Białowieskim Parkiem Narodowym, licznymi rezerwatami i pomnikami przyrody,
szlakami turystycznymi prowadzącymi do najbardziej odległych jej zakątków, ścieżkami
dydaktycznymi, osadami śródleśnymi oraz kolejką wąskotorową z Hajnówki do
miejscowości Topiło.
Dodatkową atrakcją jest miejscowa architektura, zarówno obiekty sakralne, jak
1zabytki architektury drewnianej i murowanej. Mogą one być ciekawym i odmiennym
uzupełnieniem oferty turystycznej. Ciekawymi atrakcjami turystycznymi są skanseny
i zgromadzone w nich zabytki etnograficzne, ponadto interesująca jest Kraina Otwartych
Okiennic.
Puszcza Białowieska, jako największa atrakcja powiatu hajnowskiego, sprzyja
rozwojowi turystyki i wypoczynku. Największą popularnością wśród turystów cieszą się
obiekty Białowieskiego Parku Narodowego, m.in. Muzeum Przyrodniczo - Leśne w
Białowieży, Rezerwat Pokazowy Żubrów, Park Pałacowy, Obszar Ochrony Ścisłej,
Obręb Ochrony Hwoźna.
Rocznie Białowieski Park Narodowy odwiedza (dane z 2014 r.) około 70 tys.
turystów, z czego niemal 90% stanowią turyści krajowi. Na terenie puszczy wyznaczone
są miejsca ogniskowe i wieże widokowe.
Przez teren Gminy Hajnówka przebiegają następujące szlaki turystyczne:
- Hajnówka - Narewka „Szlak walk partyzanckich” (czerwony, 22 km). Jest to
doskonałe miejsce wypadowe na wycieczki po Puszczy Białowieskiej. Szlak
rozpoczyna się w Hajnówce, biegnie przez rezerwaty przyrody: „Lipiny” i
„Szczekotowo”. Rezerwat „Lipiny” został utworzony w celu zachowania jedynego na
terenie Puszczy stanowiska dębu bezszypułkowego. Tajemniczy rezerwat
„Szczekotowo” chroni starosłowiańskie cmentarzyska kurhanowe X - XIII wieku.
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Ciekawym obiektem znajdującym się na szlaku jest prawosławna kapliczka z
cudownym źródełkiem, znana pod nazwą „Krynoczka”. W 1999 r. obchodzono 150lecie istnienia świątyni. Podążając dalej Lipińskim Traktem dociera się do wsi
Świnoroje, gdzie znajduje się pole namiotowe, a także ścieżka dydaktyczna „Pod
Dębami" Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Puszczy Białowieskiej”. Szlak
kończy się w Narewce.
Hajnówka - Białowieża (zielony 25 km). Szlak biegnie przez Rezerwat Krajobrazowy
Władysława Szafera, który chroni florę i faunę Puszczy Białowieskiej oraz kurhany z
X - XIII wieku. W połowie trasy szlak przecina szosę Hajnówka - Białowieża
przechodząc przez Parking Zwierzyniec. Dalej szlak prowadzi do Rezerwatu
Pokazowego Żubrów, w którym zobaczyć można zwierzęta żyjące w Puszczy. Szlak
kończy się w Białowieży.
Hajnówka
Orzeszkowo
Hajnówka
„Szlak
Śladami
Powstania
Styczniowego”(niebieski 31 km). Szlak ma charakter obwodnicy turystycznej. Biegnie
obrzeżami Puszczy do Orzeszkowa, gdzie znajduje się pomnik powstańców
rozstrzelanych w 1863 r. oraz krzyż z czasów II wojny światowej postawiony przez
mieszkańców w podziękowaniu za ocalenie wsi przed spaleniem. Dalej szlak
zagłębia się w leśne ostępy, prowadząc do pomnika przyrody „Car-Dąb". Jest on
zaliczany do największych drzew w Puszczy choć od kilkunastu lat jest uschnięty, to
wciąż stoi, strzegąc lasu. Kierując się na wschód dotrzemy do trasy przejazdu kolejki
wąskotorowej. Szlak biegnie przy rezerwacie „Głęboki K ą f, który został utworzony w
celu ochrony boru świerkowego o charakterze borealnym. Szlak kończy się w
Hajnówce.
Ze względu na turystyczny charakter regionu, oprócz infrastruktury dla pojazdów
silnikowych należy zwrócić uwagę na trasy rowerowe znajdujące się w regionie
Puszczy Białowieskiej. Przez Gminę Hajnówka przebiega największy w Polsce szlak
rowerowy „Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo”, mający blisko 2000 km długości i
rozciągający się na obszarze pięcie województw wschodniej części kraju.
Liczne rezerwaty przyrody jak również środowisko dziedzictwa kulturowego
stwarzają szansę rozwoju turystyki kwalifikowanej, krajoznawczej i agroturystyki. Jej
rozwój jest w decydującym stopniu uzależniony od bazy turystyczno-wypoczynkowej.

2.1.7. Kultura i zabytki
W Dubinach funkcjonuje siedziba Gminnego Centrum Kultury - samorządowej
instytucja kultury, która również udostępnia zasoby biblioteki publicznej w Dubinach.
Przy Gminnym Centrum Kultury w Dubinach funkcjonują liczne grupy nieformalne
którym, w miarę potrzeb, udzielana jest osobowość prawna oraz pomoc organizacyjna
przy realizacji własnych inicjatyw społeczno - kulturalnych. Przy Gminnym Centrum
Kultury w Dubinach funkcjonują m.in. Koło Gospodyń Wiejskich w Dubinach i Klub Taty
w Dubinach. W 2016 r. współpraca zaowocowała pozyskaniem wsparcia ze strony
Fundacji Orange na rzecz utworzenia Pracowni Orange w Dubinach. Wszystkie spośród
ww. organizacji posiadają profile na portalu społecznościowym Facebook.
Na terenie wsi Dubiny jedynym obiektem wpisanym do Rejestru prowadzonego
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest:
- cerkiew par. p.w. Zaśnięcia NMP, mur., 1867-1872, wraz z ogrodzeniem z 1900 r.
(bez współczesnej bramy głównej z furtką), nr rej.: A-369 z 9.12.2011.
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W ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znajdują się ponadto
cmentarze o wartościach historyczno-kulturowych:
- cmentarz przycerkiewny z XVIII w.
- cmentarz prawosławny z początku XX w.
- cmentarz prawosławny z I połowy XIX w.
- cmentarz dworski z II połowy XIX w.
oraz kaplica św. Tomasza (vel. Grobowiec Rodu Bazylewskich).

Ilustracja 1: Fot. 2. Cerkiew p.w. Zaśnięcia Matki Bożej w Dubinach.
Iluminacja.

lustracja
2: Fot.3. Cerkiew p.w. iw. Braci Machabeuszy z 1848 r.
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2.1.8. Sport
Infrastrukturę sportową na terenie sołectwa stanowi sala gimnastyczna i boisko
sportowe przy Zespole Szkół w Dubinach oddane do użytku odpowiednio w 2008 i 2009
r.
Znaczenie infrastruktury sportowej jest uwarunkowane jej wykorzystywaniem nie
tylko do celów związanych z realizacją podstawy programowej przez jednostki oświaty
ale i możliwością realizacji zawodów sportowych (promocja gminy).

2.1.9. Turystyka
O atrakcyjności turystycznej miejscowości Dubiny decyduje przede wszystkim
położenie tej i okolicznych miejscowości na przedpolach Puszczy z malowniczymi
szlakami przeznaczonymi dla turystyki pieszej, rowerowej i konnej oraz zabytkami
architektury. Piękne krajobrazy, duże zalesienie sprawiają, że chętnie odwiedzają ten
rejon turyści. Położenie wsi Dubiny stwarza doskonałe warunki do aktywnego
wypoczynku oraz do korzystania z dobrodziejstw turystyki. Dubiny są dobrą bazą
wypadową na teren puszczy, z czego zdają sobie sprawę mieszkańcy wsi.
Teren na wschód od drogi wojewódzkiej Zabudów - Narew - Hajnówka, na
odcinku który przebiega przez gminę Hajnówka, w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania gminy Hajnówka jest przewidziany w większości pod zabudowę
mieszkaniową i zagrodową. Tereny te będą obejmowały zarówno grunty miejscowość
Dubiny, jak i miejscowości przyległych, jak Postołowo, Sawiny Gród i Lipiny. Obecnie w
Postołowie, Sawinym Grodzie i Lipinach funkcjonują ośrodki agroturystyczne.
Gmina Hajnówka planując swój rozwój, między innymi w oparciu o turystykę, także
leczniczą, w Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gminy oraz w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przewidziała ww tereny na cele związane z
wypoczynkiem i relaksem a także:
- w Lipinach na terenie byłego wojskowego osiedla mieszkaniowego, na wniosek
SOVA PROFIL INVESTMENT, ustalona została decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie osiedla
mieszkaniowego „Nieznany Bór” na centrum usługowe (hotelarstwo, gastronomia,
zabiegi związane z pielęgnacją i ochroną zdrowia, basen i spa), zewnętrzne obiekty
rekreacyjne (mini golf, korty tenisowe, wypożyczalnia sprzętu turystycznego, drobny
handel sprzedaż wyrobów regionalnych) oraz obiekty hotelowe ok. 200 miejsc,
apartamenty na 210 miejsc, łączna max liczba osób 415 - planowany termin
realizacji: 2015 - 2018, w większości miejscowości w okolicach Dubin została
wykonana sieć kanalizacji sanitarnej, która odprowadza ścieki komunalne
z
gospodarstw domowych i agroturystycznych
do istniejącej w Dubinach sieci
kanalizacji sanitarnej, którą spływają do miejskiej oczyszczalni ścieków w Hajnówce.
Obserwuje się bardzo duże zainteresowanie nabywaniem terenów pod zabudowę
mieszkaniową.
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2.1.10. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla
zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu
kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy
funkcjonalno - przestrzenne.
W Dubinach możemy wyróżnić pięć obszarów posiadających znaczenie dla
zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Sprzyjają one nawiązywaniu kontaktów
społecznych ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno - przestrzenne.
Cztery spośród nich zawierają w swym obrębie obiekty użyteczności publicznej w
których świadczone są usługi na rzecz mieszkańców sołectwa i sąsiednich
miejscowości.
Jeden natomiast, stanowi spójny układ komunikacyjny, składający się z głównej ulicy wsi
(dr. woj. nr 685, ul. "Główna"), tzw. ulic "zagumiennych" (ul. Torowa i Łąkowa) i
umożliwiający dostęp do usług zlokalizowanych w obszarze sołectwa oraz ulic je
łączących (ul. Krótka, Cegielniana, Leśna, Graniczna).
Rys. 2.
Przedstawiający lokalizację obszarów o szczególnym
znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców,
sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze
względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno przestrzenne, gdzie cyfry arabskie oznaczają kolejno: 1.
Zespół Szkół w Dubinach, 2. Centrum Etnograficzno Ekumeniczne w Dubinach, Cerkiew p.w. Zaśnięcia NMP
w Dubinach, 3. Kapliczkę św. Tomasza, 4. Gminne
Centrum Kultury w Dubinach, 5. Układ komunikacyjny
sołectwa (dodatkowo ozn. kolorem niebieskim).

Legenda
Orientacyjny
obnar zabudowy
Obszary o szczególnym
znaczeniu dla
zaspokojenia potrzeb
mieszkańców

1. Zespół Szkół w Dubinach (Działalność szeroko opisana w rozdziale 2.1.5.) stanowi
obszar o funkcji edukacyjnej z którego obok mieszkańców sołectwa Dubiny, korzystają
także zamieszkujący w innych miejscowościach Gminy Hajnówka i mieście Hajnówka.
Obok działalności edukacyjnej w ramach punktu przedszkolnego, szkoły podstawowej i
gimnazjum bierze również udział w animowaniu życia kulturalnego.
2. Centrum Etnograficzno - Ekumeniczne w Dubinach i Cerkiew p.w. Zaśnięcia NMP w
Dubinach. Pierwszy z ww. obiektów pełni rolę zaplecza instytucji kultury i obsługi ruchu
turystycznego. Drugi obok pełnienia f. sakralnych jest również charakterystyczną
atrakcją turystyczną o znaczeniu regionalnym.
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3. Kaplica św. Tomasza (vel. Grobowiec Rodu Bazylewskich), zlokalizowany przy ul.
Torowej, jest miejscem związanym z kultem religijnym i materialnym świadectwem
bogatej historii sołectwa.
4. Gminne Centrum Kultury w Dubinach - jednostka kultury dla której organizatorem jest
Gmina Hajnówka, świadczy usługi z zakresu kultury, udostępnia księgozbiór byłej
Gminnej Biblioteki Publicznej. W budynku mieści się również Pracownia Orange w
Dubinach jak i oddział pocztowy. Z racji na brak miejsca parkingowego od frontu
budynku (tj. ul. Głównej) mieszkańcy korzystający z usług GCK uzyskują dostęp do
obiektu od ul. Torowej.
5. Układ komunikacyjny sołectwa Dubiny. Główną arterię wsi stanowi ul. Główna (dr.
woj. nr 685). Do roku 2012 - momentu rozpoczęcia przez ZDW inwestycji drogowej była typową ulicą wiejską przy której sąsiedzi przesiadywali na popularnych w podlaskim
krajobrazie ławeczkach. Po roku 2012 krajobraz ten uległ zmianie: zdecydowanie ubyło
ławeczek, pojawiła się ścieżka rowerowa, chodniki a pod asfaltem znalazła się
infrastruktura szerokopasmowego internetu. Przy okazji realizacji wspomnianej
inwestycji drogowej uzewnętrznił się problem złego stanu technicznego tzw. dróg
zagumiennych (ul. Łąkowej i Torowej) położonych równolegle względem drogi
wojewódzkiej i obieranych wówczas jako drogi alternatywne względem ul. Głównej. W
znakomitej większości ich biegu stanowią drogi o nawierzchni gruntowej. Status dróg
publicznych uzyskały ok. 2000 r. w wyniku żywiołowego rozwoju zabudowy
jednorodzinnej w Dubinach, wcześniej natomiast stanowiły drogi dojazdowe do pól.
Obecnie ulice (w większym stopniu dot. ul. Torowej) stanowią główną drogę dojazdową
do obiektów użyteczności publicznej świadczących usługi w wymiarze lokalnym.
Stanowią również alternatywną arterię komunikacyjną względem ul. Głównej dla
podróżujących w kierunku Hajnówki lub Białegostoku oraz alternatywną trasę dojazdu
dla konserwatorów instalacji technicznych zlokalizowanych w pasie drogowym drogi
wojewódzkiej (tj. instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, sieci energetycznej i
telekomunikacyjnej, infrastruktury szerokopasmowego internetu). Stan nawierzchni w
okresie suchym - letnim sprawia, iż mieszkańcy domów położonych przy ww. ulicach
odczuwają dyskomfort z powodu wzmożonego pylenia. W okresie letnich roztopów i
jesiennych deszczy z kolei drogi są nieprzejezdne z powodu rozmycia.
Ulica Główna wraz Cerkwią p.w. Zaśnięcia NMP (fot. 2) stanowią dominantę
przestrzenną sołectwa. Cerkiew jest pierwszym charakterystycznym obiektem
widocznym dla turystów podróżujących od strony Białegostoku. Ulica Główna stanowiąc
bezpośrednie przedłużenie ul. Białostockiej (m. Hajnówka) sprawia, iż obiekt cerkwi jest
dobrze widoczny z dużej odległości także dla podróżujących w kierunku Białegostoku.
Ponadto jako historyczna ulica wsi stanowi oś wokół której koncentruje się zabudowa w
obrębie Dubin.

2.2. Identyfikacja występujących problemów
Problemy dotykają zarówno gospodarczej, społecznej, jak i ekonomicznej sfery
życia mieszkańców wsi Dubiny. Silne rozdrobnienie ziemi, wielkość i rozmaitość źródeł
dochodu, wysoki udział dochodów ze źródeł niezarobkowych, brak zakładów pracy
wpływają na niską zdolność do inwestowania.
Problemem wymagającym rozwiązania są też braki w zakresie infrastruktury
(ilościowe i jakościowe) - w szczególności zły stan dróg o znaczeniu ponadlokalnym, a
także nieutwardzonych dotychczas niektórych ulic oraz problemy z dostępnością

obiektów użyteczności publicznej. Obszarem wymagającym interwencji jest energetyka
wykorzystująca odnawialne źródła energii, zarówno dla gospodarstw domowych jak i
obiektów użyteczności publicznej.
Obecny stan zagospodarowania wsi Dubiny, a zwłaszcza układ komunikacyjny,
budzi wiele zastrzeżeń. Problemy wymagające natychmiastowego rozwiązania to:
- dostępność komunikacyjna obiektów użyteczności publicznej (zwłaszcza dotyczy
mieszkańców ulic oddalonych od centrum wsi - w szczególności ul. Torowa i
Łąkowa),
- brak ogólnodostępnych, otwartych terenów rekreacyjnych
- rozwój bezpieczeństwa energetycznego sołectwa,
- brak sieci gazowej,
- brak infrastruktury do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami,
- brak miejsc pracy poza rolnictwem,
- starzenie się społeczeństwa i ograniczona dostępność do usług rynku tzw. "silver
economy"
Poza tym bardzo ważne jest:
- ochrona i zachowanie unikatowych zasobów przyrody i krajobrazu kulturowego
(zwłaszcza wynikających z wielokulturowości regionu),
- zwiększenie atrakcyjności turystycznej wsi,
- odnowa wsi i zachowanie jej tradycji podkreślającej tożsamość,
- zachowanie i pielęgnowanie dóbr kultury przyczyniającego się do pogłębienia
tożsamości i przynależności regionalnej (kulturowej i religijnej).

3. Analiza zasobów m iejscowości Dubiny
Zasoby to wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i otaczającego ją
obszaru, które mogą być wykorzystane obecnie lub przyszłości w celu odnowy wsi. W
analizie zasobów uwzględniono następujące rodzaje zasobów:
- środowisko przyrodnicze,
- środowisko kulturowe,
- dziedzictwo religijne i historyczne,
- obiekty i tereny,
- gospodarka, rolnictwo,
- sąsiedzi i przyjezdni,
- instytucje, ludzie, organizacje społeczne.
Tabela. Analiza zasobów
Rodzaj zasobu

Brak

Jest o
znaczeniu
małym

Jest o
znaczeniu
średnim

Jest o
znaczeniu
dużym

Ś r o d o w is k o p rz y ro d n ic z e

- walory krajobrazu
- walory klimatu (mikroklimat, wiatr, nasłonecznienie)
- walory szaty roślinnej (np. runo leśne)
- cenne przyrodnicze obszary lub obiekty
- świat zwierzęcy
- osobliwości przyrodnicze
-wody powierzchniowe (cieki, stawy, rzeki)
- podłoże, warunki hydrologiczne
- gleby, kopaliny

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ś r o d o w is k o k u ltu r o w e

- walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe
- walory zagospodarowania przestrzennego
- zabytki
- zespoły artystyczne
- wielokulturowość

X
X
X
X
X

D z ie d z ic tw o re lig ijn e i h is to r y c z n e

- miejsca, osoby i przedmioty kultu
- święta, odpusty, pielgrzymki
- tradycje, obrzędy, gwara
- legendy, podania i fakty historyczne
- ważne postacie historyczne
- specyficzne nazwy

X
X
X
X
X
X

O b ie k ty i te r e n y

- działki pod zabudowę mieszkaniową
- działki pod domy letniskowe
- działki pod zakłady usługowe i przemysł
- pustostany mieszkaniowe, magazynowe i
poprzemysłowe
- tradycyjne obiekty gospodarki wsi (kuźnie, młyny)
- place i miejsca publicznych spotkań
- miejsca sportu i rekreacji

X
X
X
X
X
X
X

G o s p o d a rk a i ro ln ic tw o

- specyficzne produkty (hodowle, uprawy połowę)
- znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe
- możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne

X
X
X

S ą s ie d z i i p rz y je z d n i

- przyjezdni stali i sezonowi

X

In s ty tu c je

X

- placówki opieki społecznej
- szkoły
- infrastruktura kultury

X
X

L u d z ie , o r g a n iz a c je s p o łe c z n e

X

-O SP
- NGO, grupy nieformalne

X

Tabela. Jacy jesteśmy? - Diagnoza aktualnej sytuacji sołectwa. Jaka jest nasza wieś?
Co ją wyróżnia?

Jakie pełni funkcje?

Co daje utrzymanie?
Kim są mieszkańcy?

Jak zorganizowani są
mieszkańcy?
W jaki sposób rozwiązują
problemy?

Dubiny to największa wieś gminy Hajnówka położona bezpośrednio przy mieście
Hajnówka. Zabudowa jednorodzinna i zagrodowa. Ulice wsi: Główna
przechodząca w ulicę Białostocką na terenie miasta, Szkolna - droga powiatowa
Dubiny - Kotówka (przy której znajduje się Centrum Etnograficzno-Ekumeniczne),
Leśna - droga powiatowa Dubiny - Postołowo (prowadząca do Postoława przy
której znajduje się teren przewidziany pod utworzenie terenów inwestycyjnych ,
Krótka, Łąkowa, Grzybowa, Nowa, Zajęcza, Graniczna, Torowa, Wesoła i
Cegielniana.
Funkcję mieszkaniową. Mieszkańcy Dubin głównie pracują w Hajnówce lub w
Narwi (PRONAR). W Dubinach zatrudnienie znajdują w firmach z branży drzewnej
a także w prowadzonych przez poszczególnych mieszkańców małych i średnich
przedsiębiorstwach, których ponad 40 funkcjonuje na terenie Dubin oraz w
Gminnym Centrum Kultury, Zespole Szkół w Dubinach.
Większość rodzin utrzymuje się z pracy najemnej, zaś kilka rodzin utrzymuje się z
produkcji rolnej - zbożowej. Nie prowadzi się hodowli zwierząt.
Mieszkańcy Dubin to w przeważającej większości kolejne pokolenia
zamieszkującej od wieków te tereny ludności. Największą grupę stanowią polscy
Białorusini, jednak tereny, zarówno gminy Hajnówka jak i Dubin oraz okolicznych
miejscowości, charakteryzują się różnorodnością kulturowo-religijną związaną z
położeniem na polsko-białorusko-ukraińskim pograniczu etnicznym.
Mieszkańcy Dubin tworzą jedno sołectwo. Najważniejszą władzą jest zebranie
wiejskie. We wsi jest rada sołecka oraz sołtys wsi. Ponadto Dubiny mają swoich
reprezentantów w Radzie Gminy Hajnówka - dwie osoby.
Problemy zgłaszane są przez zainteresowanych do Wójta Gminy. Spawy
wymagające zaangażowania Gminy zgłaszane są przez sołtysa lub radnych.
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Jak wygląda nasza wieś?

Jakie obyczaje i tradycje są u
nas pielęgnowane i rozwijane?

Jak wyglądają mieszkania i
obejścia?
Jaki jest stan otoczenia i
środowiska?
Jakie jest rolnictwo?
Jakie są powiązania
komunikacyjne?
Co proponujemy dzieciom i
młodzieży?

Tradycyjna zabudowa tzw. ulicówka wywodząca się z czasów miary włócznej (XVI
w.). Nowe osiedla powiększają zabudowę Dubin wszerz. Wieś jest ładna, zadbana
Wzdłuż ul. Głównej istnieje ścieżka rowerowa łącząca Dubiny z Nowosadami.
Przede wszystkim związane z kultem religijnym. W parafii Dubiny znajduje się
uroczysko „Krynoczka”. Każdego roku udają się tam pielgrzymki - na święto
Zesłania Duch Świętego. Uroczyste nabożeństwa odbywają się także w Dubinach
w cerkwi (21 września) oraz w kaplicy na cmentarzu (2 sierpnia)
Są zadbane i ciągle poprawia się ich wygląd.
Otulina Puszczy Białowieskiej.
Prowadzona jest produkcja roślinna - zboże nie prowadzi się hodowli zwierzęcej.
Przez wieś Dubiny przebiega droga wojewódzka Zabłudów - Narew - Hajnówka a
także drogi powiatowe: Dubiny - Postołowo, Dubiny - Bielszczyzna, Dubiny Trywieża - Wólka, pozostałe drogi są drogami gminnymi.
Zespół Szkół w Dubinach- nowoczesne obiekty dydaktyczne z zapleczem
żywieniowym i salą gimnastyczną. Pracownia Orange w Dubinach - nowoczesna
ogólnodostępna pracownia komputerowa zlokalizowana w siedzibie GCK

Tabela. Wizja stanu docelowego. Jaka ma być nasza wieś w perspektywie "2020+" ?
Co ma ją wyróżniać?

Jakie ma pełnić funkcje?
Co ma dać utrzymanie?

W jaki sposób ma być
zorganizowana wieś i
mieszkańcy?
W jaki sposób mają być
rozwiązywane problemy?

Jak ma wyglądać nasza wieś?
Jakie obyczaje i tradycje mają
być u nas pielęgnowane i
rozwijane?
Jak mają wyglądać mieszkania i
obejścia?
Jaki ma być stan otoczenia i
środowiska?
Jakie ma być rolnictwo?
Jakie mają być powiązania
komunikacyjne?

Co zaproponujemy dzieciom i
młodzieży?

Zintegrowana, zaangażowana w życie społeczno - kulturalne, aktywna
ekonomicznie społeczność. Mieszkańcy będą dysponować równym dostępem do
usług świadczonych przez publiczne instytucje kultury. Wzrośnie bezpieczeństwo
energetyczne mieszkańców wskutek lepszego wykorzystania OZE. Rozwinięciu
ulegnie segment usług "silver economy" świadczonych na obszarze sołectwa.
Turystyczną, rekreacyjną, usługową.
Turystyka i działalności z nią związane, mała i średnia przedsiębiorczość związana
z produkcją, handlem i usługami (w tym dedykowanych potrzebom starzejącego
się społeczeństwa).
W przypadku dalszej rozbudowy wsi Dubiny poszczególne ulice tworzyć będą
dzielnice, a więc powstaną rady dzielnic.
Problemy zgłaszane są przez zainteresowanych do sołtysa lub radnego, za
pośrednictwem których docierają do Wójta Gminy. Spawy wymagające
zaangażowania Gminy zgłaszane są przez sołtysa lub radnych. Organizowane są
również zebrania z mieszkańcami, na których omawiane są problemy nurtujące
mieszkańców.
Zadbana i uporządkowana zabudowa. Przestrzeń publiczna funkcjonalna i
zaadaptowana do celów rekreacyjnych.
Wszystkie dotychczasowe tj. związane z obyczajami i wierzeniami, które
warunkują podtrzymanie wielokulturowości i wieloreligijności terenu.
Nowocześnie, wygodnie, estetycznie
Stan środowiska naturalnego jest bardzo dobry. Rodzaj działalności gospodarczej
prowadzonej w Dubinach nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska
naturalnego.
Dochodowe, zmodernizowane, zmechanizowane.
Bezpośrednie połączenia PKS, rozwój prywatnej komunikacji mikrobusowej. Układ
dróg jest wystarczający dla prawidłowego funkcjonowania komunikacji lokalnej i
regionalnej. Należy jednak gruntownie zmodernizować istniejące ciągi
komunikacyjne.
Otwarte, ogólnodostępne tereny rekreacyjne zachowujące formułę funkcjonalnego
miejsca pamięci staną się także miejscem integracji i przyczynkiem do budowania
własnej tożsamości kulturowej.
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4. Ocena mocnych i słabych stron wsi Dubiny SW OT

analiza

W wyniku analizy zasobów, jakimi dysponuje wieś Dubiny oraz jej uwarunkowań
wewnętrznych i zewnętrznych zidentyfikowano następujące mocne i słabe strony,
szanse oraz zagrożenia.
Mocne strony - zjawiska pozytywne z punktu widzenia możliwości kształtowania
rozwoju Dubin - na który bezpośredni wpływ ma sama jednostka - mieszkańcy, władze
samorządowe:
- atrakcyjne walory turystyczne i kulturowe: bliskość Puszczy Białowieskiej, duża ilość
lasów, wielokulturowość, folklor,
- dobre warunki do rozwijania różnych form turystyki i agroturystyki,
- rozwijająca się baza noclegowa,
- dostępność komunikacyjna, korzystne położenie,
- dobrze funkcjonujące szkolnictwo oddziałujące pozytywnie na jakość czynnika
ludzkiego i stwarzający warunki do rozwoju,
- perspektywa na podniesienie rozwoju zasobów ludzkich,
- nie zanieczyszczone środowisko naturalne - brak dużych zakładów przemysłowych,
dobre warunki zdrowotne,
- przyjęta strategia ubiegania się o środki z unii europejskiej,
- posiadanie dużej świadomości tożsamości lokalnej,
- rozwój współpracy transgranicznej,
- działalność organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

-

Słabe strony - zjawiska ograniczające możliwości rozwoju wsi Dubiny:
brak zagospodarowania terenów dla potrzeb rekreacji i wypoczynku, słaba baza
turystyczna i rekreacyjna,
zróżnicowany dostęp mieszkańców do obiektów użyteczności publicznej w obszarze
sołectwa,
niewystarczająca infrastruktura sportowa,
niekorzystne zjawiska demograficzne (spadek liczby ludności, niekorzystna struktura
demograficzna),
silne rozdrobnienie ziemi, słabe powiązanie gospodarstw z rynkiem,
niewystarczająca promocji wsi.

Zagrożenia - zjawiska negatywne mogące stanowić zagrożenie dla rozwoju Dubin
których występowanie jest uwarunkowane czynnikami leżącymi poza możliwościami
bezpośredniego jej wpływu:
- niedoinwestowanie terenów wiejskich, brak nakładów na rozbudowę i modernizację
infrastruktury technicznej i społecznej,
- wzrost bezrobocia, brak perspektyw zawodowych dla młodzieży, odpływ
wykształconej kadry i lokalnego kapitału,
- niestabilne prawo, nadmierny fiskalizm, biurokracja,
- zwiększenie kosztów zatrudnienia,
- zniechęcenie społeczeństwa do aktywności spowodowane złą polityką państwa;
- ubożenie społeczeństwa,
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-

zagrożenie młodzieży patologiami społecznymi, degradacja młodzieży spowodowana
brakiem środków finansowych na rozwój klubów sportowych, instytucji kultury,
terenów rekreacyjnych.

Szanse - zjawiska pozytywne z punktu widzenia możliwości kształtowania rozwoju
Dubin, które są uwarunkowane czynnikami leżącymi poza możliwościami
bezpośredniego jego wpływu:
- poprawa stanu infrastruktury drogowej,
- dopływ funduszy unijnych - dopłaty dla rolnictwa, pozyskiwanie środków na rozwój
zasobów ludzkich, przedsiębiorczości oraz potencjału społeczno-gospodarczego
regionu,
- czynniki historyczno - kulturowe nadające gminie Hajnówka i wsi Dubiny
niepowtarzalny charakter (wielokulturowość),
- walory środowiska naturalnego, malowniczy krajobraz, skuteczna polityka w zakresie
ochrony środowiska,
- wykorzystanie walorów turystycznych, krajobrazowych i kulturowych (w tym:
różnorodności religijnej) - rozwój różnych form turystyki i agroturystyki,
- poczyniony w ostatnim okresie znaczny postęp w zakresie infrastruktury społecznej,
- rozwój małej i średniej przedsiębiorczości,
- rozwój infrastruktury na terenie Dubin,
- wykorzystanie bliskiego położenia Hajnówki i Białowieży.
Do problemów wymagających najszybszego rozwiązania lub mogących
spowodować przyspieszenie lokalnego rozwoju zaliczono:
- dostępność komunikacyjna obiektów użyteczności publicznej (zwłaszcza dotyczy
mieszkańców ulic oddalonych od centrum wsi - w szczególności ul. Torowa i
Łąkowa),
- brak wykorzystania potencjału położenia geograficznego - konieczność dalszego
rozwoju infrastruktury ruchu turystycznego oraz walorów wielokulturowości i
różnorodności religijnej,
- niedogodne warunki do inwestowania i dla rozwoju przedsiębiorczości,
- rozwój infrastruktury technicznej na terenie wsi,
- rozwój turystyki i agroturystyki na terenie wsi,
- ochrona zabytków i zachowanie dziedzictwa kulturowego, folkloru, tradycji.
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5. Kom plem entarność z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy
Hajnówka i Strategią Rozwoju Gminy Hajnówka na lata
2015-2020
5.1. Zgodność z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Hajnówka (do
roku 2015).
Zgodnie z kierunkami rozwoju gminy Hajnówka określonymi w Planie Rozwoju
Lokalnego Gminy Hajnówka sformułowanymi przy uwzględnieniu uwarunkowań
zewnętrznych (położenie gminy w Obszarze Chronionego Krajobrazu Puszczy
Białowieskiej, konieczność dostosowania rolnictwa do wymogów Unii Europejskiej oraz
wymagań rynku) oraz uwarunkowań wewnętrznych (struktura demograficzna, struktura
użytkowania gruntów, gospodarka) założono utrzymanie następujących funkcji
podstawowych gminy:
- produkcji rolnej dostosowanej do uwarunkowań naturalnych,
- gospodarki leśnej w dostosowaniu do wymogów ochrony środowiska ,
- rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,
- wielokierunkowej działalności gospodarczej, w tym przemysłowej,
- działalności produkcyjnej - powstanie Zakładu Produkcji Ceramiki Budowlanej i
kopalni iłów w Trywieży.
Funkcjami towarzyszącymi są: mieszkalnictwo i obsługa w zakresie rozwoju usług,
komunikacji i infrastruktury technicznej.
Miejscowość Dubiny, podobnie jak Nowosady i Lipiny, została zaliczona do
obszarów wielofunkcyjnego rozwoju wsi. Są to bowiem tereny położone w sąsiedztwie
miasta Hajnówka, przewidziane do rozwoju osadnictwa w powiązaniu z funkcją
usługowo-produkcyjną oraz turystyką. Tereny te położone są na przedpolu Puszczy
Białowieskiej i charakteryzują się mozaikowatością krajobrazu rolniczego. Wobec tego
ustalono dla tych terenów następujące zasady zagospodarowania przestrzennego:
- optymalne utrzymanie obecnej struktury użytkowania gruntów na terenie przedpola
Puszczy Białowieskiej, z dopuszczeniem zmiany użytkowania rolniczego dla potrzeb
leśnictwa na obszarach wytyczonych granicą rolno - leśną oraz usług i urządzeń
turystyki,
- preferowany jest tu rozwój zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i letniskowej oraz
na potrzeby działalności usługowej, produkcyjnej, obsługi turystyki i rolnictwa w
powiązaniu z istniejącymi układami osadniczymi,
- dopuszcza się rozwój zespołów zabudowy rekreacyjno - turystycznej oraz usługowoprodukcyjnej poza zwartymi układami osadniczymi pod warunkiem zapewnienia
odpowiednich standardów zabudowy i użytkowania terenu oraz wyposażenie w
infrastrukturę techniczną.
Na terenie gminy turystykę uważa się za jeden z głównych obok rolnictwa
kierunków jej zagospodarowania przestrzennego. Na terenie gminy może się rozwijać
turystyka wędrowna kwalifikowana oraz turystyka pobytowa o znaczeniu lokalnym i
ponadlokalnym. Kompleksy leśne Puszczy Białowieskiej znajdujące się na terenie gminy
stanowią główny walor turystyczny Na podstawie oceny przyrodniczej terenu gminy
wytypowano obszary o predyspozycjach do zagospodarowania turystycznego. Tereny
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położone na przedpolu Puszczy Białowieskiej obejmują rejony wsi Dubiny obok
Orzeszkowa, Majdanu, Pasieczników Dużych, Nowosad oraz Borysówki. Dla tych
terenów opracowano następujące zasady ogólne zagospodarowania turystycznego:
- w lasach gminy odznaczających się wybitnymi walorami turystycznymi, ruch
turystyczny powinien być skierowany głównie na wyznaczone ścieżki dydaktyczne i
szlaki turystyczne (piesze, rowerowe, konne),
- preferowany jest rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenach
położonych na przedpolu Puszczy Białowieskiej, o korzystnych warunkach
fizjograficznych do rozwoju turystyki pobytowej,
- preferuje się dostosowanie skali i formy architektonicznej zabudowy rekreacyjno turystycznej do regionalnej formy zabudowy, zwłaszcza lokalizowanej na terenie
istniejących struktur osadniczych bądź w powiązaniu z nimi,
- dopuszcza się lokalizację zabudowy turystyczno - rekreacyjnej po za strukturami
układów osadniczych pod warunkiem wyposażenia w media infrastruktury
technicznej oraz stosowania odpowiednich standardach zabudowy,
- zakłada się konieczność budowy zaplecza usługowego i rekreacyjnego (sportowego)
w miejscowościach o dominującej funkcji turystycznej.
Uwzględniając zaprezentowane kierunki rozwoju miejscowości Dubiny przyjęte w
PRL Gminy oraz fakt, iż jest to największa miejscowość gminy przypisywane są jej
różnorodne funkcje. Działania inwestycyjne skierowane powinny być zatem zarówno w
kierunku zaspokajania potrzeb gospodarczych (rozwoju produkcji i rolnictwa, turystyki),
jak i potrzeb społecznych (edukacja, opieka społeczna, kultura, poprawa warunków
życia mieszkańców).

5.2. Zgodność z Strategią Rozwoju Gminy Hajnówka na lata 2015 2020.
Plan Odnowy Miejscowości Dubiny wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Gminy
Hajnówka na lata 2015 - 2020. Przedmiotowy dokument, będący projekcją oczekiwań i
dążeń mieszkańców, stanowi urzeczywistnienie zdefiniowanej misji Gminy Hajnówka, o
następującym brzmieniu:
"Naszą misją jest inicjowanie zrównoważonego i wieloaspektowego rozwoju gminy
Hajnówka w partnerstwie z sektorem turystycznym, produkcyjnym, usługowym,
rolniczym oraz pozarządowym. Chcemy wspólnie kreować wizerunek gminy Hajnówka
jako miejsca pięknego przyrodniczo, bogatego nie tylko w unikatową na skalę światową
Puszczę Białowieską, ale również atrakcyjnego kulturowo i inwestycyjnie. Miejsca
wartego odwiedzenia ale również przyjaznego do życia i osiedlenia, prowadzenia
działalności gospodarczej, rolniczej, produkcyjnej i realizacji własnych aspiracji."
Niniejszy dokument ponadto w szczególności wpisuje się w następujące cele
strategiczne i szczegółowe Strategii:
Cele Strategiczne:

Cele Szczegółowe:

Uzasadnienie:

A.
Stworzenie
spójnego
systemu
wsparcia
sprzyjającego

A .l Wspieranie osób starszych i
niepełnosprawnych oraz ich rodzin
w integracji i w funkcjonowaniu w
środowisku lokalnym.

Niniejszy dokument wskazuje na
potencjał Dubin (lokalizacja w
sąsiedztwie m. Hajnówka, liczba
mieszkańców - w tym w wieku
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włączeniu
społecznemu.

poprodukcyjnym) dla rozwoju usług
z segmentu "silver economy".
A.6
Poprawa
zaangażowania
obywateli gminy w działalność
publiczną i pobudzenie aktywności
w zakresie inicjatyw lokalnych.

Jednym z kluczowych czynników
dla
rozwoju
społeczeństwa
obywatelskiego
jest
spójność
komunikacyjna w obrębie obszaru
zamieszkiwanego
przez
społeczność. Wdrożenie środków
UE w perspektywie 2014-2020
umożliwi rozwiązanie problemów
związanych
z
dostępnością
obiektów użyteczności publicznej
pełniących funkcje społeczno kulturalne wzmacniając tym samym
zaangażowanie obywateli gminy w
działalność publiczną i pobudzając
aktywność w zakresie inicjatyw
lokalnych.

Poprawa
dostępności
C. Poprawa walorów C.2
funkcji usługowych komunikacyjnej na obszarze gminy.
infrastruktury
technicznej
z
uwzględnieniem
wartości środowiska
przyrodniczego,
oparta na dążeniu do
zapewnienia
bezpieczeństwa
energetycznego.

Parametry techniczne istniejącej
sieci komunikacyjnej w obrębie
sołectwa
wymagają
poprawy.
Dotyczy to w szczególności dróg
równoległych
(tj.
Łąkowej
i
Torowej) w stosunku do ul. Głównej
(dr. woj. nr 685), które są
wykorzystywane
jako
droga
alternatywna,
przez
co
ich
degradacja postępuje. Dostępność
komunikacyjna
nieruchomości
położonych przy ul. Łąkowej i
Torowej jest szczególnie utrudniona
w okresie jesiennym i wiosennym,
kiedy
nieodpływające
wody
opadowe rozmywają nieutwardzoną
nawierzchnię.

C.3
Zwiększenie
udziału
odnawialnych źródeł energii w
ogólnym bilansie energetycznym
gminy.

Instalacja kolektorów słonecznych
na dachach budynków mieszkalnych
i obiektach użyteczności publicznej
wydatnie przyczyni się do poprawy
bezpieczeństwa energetycznego, a
ponadto wpłynie na jakość życia i
stan środowiska naturalnego.

•

•

stworzenia
otwartej,
D.
Wzmacnianie D.6 Podejmowanie przedsięwzięć Potrzeba
infrastruktury
sprzyjających poprawie warunków ogólnodostępnej
potencjału
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gospodarczego
gminy w warunkach
zrównoważonego
rozwoju.

życia
mieszkańców,
w
tym
związanych
z
rozbudową
i
modernizacją
infrastruktury
społecznej.

rekreacyjnej dedykowanej obsłudze
mieszkańców,
wskazana
w
niniejszym Planie, jest spójna z
celem szczegółowym D.6.

6. Założenia Planu Rozwoju M iejscowości Dubiny
Wiatach 2007 - 2013, zgodnie z obowiązującymi założeniami Planu Rozwoju Wsi
Dubiny głównym źródłem finansowania inwestycji realizowanych przez samorząd
gminny było działanie "Odnowa i rozwój wsi". Z racji na wysoki stopień korelacji
zamiarów inwestycyjnych z sygnalizowanym zapotrzebowaniem założenia Planu silnie
korespondowały z zakresem wsparcia oferowanego w ramach ww. działania. Wdrażanie
PROW na lata 2007-2013 zostało sfinalizowane z końcem marca 2015 r.
W obecnej perspektywie wdrażania funduszy europejskich (tj. 2014-2020)
założenia Planu Rozwoju Miejscowości Dubiny również przyjęte zostały pod kątem
możliwości ich realizacji w oparciu o fundusze europejskie. Weryfikacja pierwotnych
założeń powodowana jest koniecznością pozyskiwania wsparcia z większej liczby źródeł
niż pozwalały na to pierwotne założenia.
Zidentyfikowane potrzeby inwestycyjne sołectwa pozwalają na założenie
następujących źródeł finansowania10:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w szczególności poddziałanie
"Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie
energii", przy poziomie dofinansowania sięgającym 63,63 % kosztów kwalifikowanych.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020, w
szczególności w ramach osi: V. Gospodarka Niskoemisyjna, VII. Poprawa Spójności
Społecznej. VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, przy poziomie
dofinansowania (uzależnionym od rodzaju beneficjenta) - wynoszącym 85 - 95 %.
Programów Rządowych (środki krajowe w dyspozycji poszczególnych
ministerstw) - w szczególności programu wieloletniego Senior - Wigor i Programów
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Ponadto przy formułowaniu założeń Planu należy wziąć pod uwagę środki
zaprogramowane dla działania Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)
wdrażanego w perspektywie 2020 + przez Lokalne Grupy Działania11 na podstawie
opracowanych Lokalnych Strategii Rozwoju. Z środków wdrażanych w ramach RLKS
będą korzystać zarówno samorządy, podmioty gospodarcze i organizacje pozarządowe
działające w obszarze wdrażania LSR.
Realizację Planu Odnowy Miejscowości Dubiny powierza się Wójtowi Gminy
Hajnówka. Samorząd terytorialny i jego jednostki organizacyjne zadania realizacyjne
przewidziane w niniejszym planie będą wdrażać z poszanowaniem obowiązujących
przepisów prawa, zarządzeń Wójta i kierowników jednostek organizacyjnych z
szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164).

10 Stan na dzień 21.01.2016.
11 Dla obszaru Gminy Hajnówka wdrażanie RLKS będzie miało miejsce za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania "Puszcza Białowieska", http://lgd-puszcza-bialowieska.pl/.

7. Kierunki rozwoju m iejscow ości Dubiny - cele strategiczne
Cele strategiczne są konkretyzacją misji rozwoju i wskazują pożądane zasadnicze
kierunki zaspokajania potrzeb mieszkańców wsi oraz jej związki z otoczeniem.
Cele te są równorzędne względem siebie, stąd też ich uszeregowanie spełnia
jedynie funkcje porządkujące.
C1 - Stała poprawa warunków życia i obsługi mieszkańców wsi.
C2 - Tworzenie jak najlepszych warunków cło trwałego wzrostu przedsiębiorczości
i turystyki.
C3 - Ochrona walorów i zasobów środowiska przyrodniczego oraz dziedzictwa
kulturowego (wielokulturowości i różnorodności religijnej).
Zarówno dotychczasowy, jak i zaktualizowany zakres działań ujęty w niniejszym
planie wpisuje się w ww. cele strategiczne.

8. Kierunki rozwoju m iejscow ości Dubiny - cele operacyjne
Cele operacyjne są konkretyzacją strategicznych celów rozwoju wsi Dubiny
przedstawione zostały jako cele funkcjonalne, tzn. wyrażające potrzeby, które należy
zaspokoić. Formułując katalog celów operacyjnych uwzględniono te problemy, które
uznano za najważniejsze i najpilniejsze do realizacji.
Stąd też, realizacja strategicznych celów rozwoju wsi Dubiny koncentrować się
będzie zwłaszcza na działaniach mających na względzie stałe podnoszenie warunków
życia mieszkańców, tworzenie jak najlepszych warunków dla trwałego rozwoju
gospodarczego oraz wzrostu atrakcyjności (zwłaszcza turystycznej) wsi Dubiny, takich
jak:
- poprawa standardu zamieszkiwania ludności i obsługi turystów oraz zwiększanie
atrakcyjności lokalizacyjnej wsi dla inwestorów - rozwój infrastruktury technicznej,
- tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju turystyki, agrobiznesu oraz
towarzyszącej działalności usługowej,
- zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz tożsamości
regionalnej,
- poprawa bezpieczeństwa energetycznego sołectwa w oparciu o OZE,
- rozwój małej i średniej przedsiębiorczości,
- budowa i modernizacja ogólnodostępnych obiektów oraz obiektów kulturalnych,
sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych,
- organizowanie imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych zarówno dla
mieszkańców, jak i turystów.
Cele operacyjne
Poprawa standardu zamieszkiwania ludności i obsługi
turystów oraz zwiększanie atrakcyjności lokalizacyjnej
wsi dla inwestorów - rozwói infrastruktury technicznej
Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju turystyki,
agrobiznesu oraz towarzyszącej działalności usługowej
Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego oraz tożsamości regionalnej
Poprawa bezpieczeństwa energetycznego sołectwa w
oparciu o OZE
Rozwói małej i średniej przedsiębiorczości
Budowa i modernizacja ogólnodostępnych obiektów
oraz obiektów kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i
wypoczynkowych
Organizowanie imprez kulturalnych i sportoworekreacyjnych zarówno dla mieszkańców, jak i turystów

Realizacja celu strategicznego
C 1, C 2

C 1, C 2
C3
C 1, C 2, C 3
C2
C 1, C 3

C 1, C 3

9.

Kierunki rozwoju
realizacyjne

m iejscowości

Dubiny

-

zadania

Do każdego celu operacyjnego przyporządkowano określony zestaw zadań
realizacyjnych wraz z uzasadnieniem ich podjęcia. Są one środkami realizacji
strategicznych celów rozwoju wsi Dubiny.
Z punktu widzenia przedmiotowego przedstawione poniżej zadania realizacyjne
można zaliczyć do następujących kategorii:
- zadania inwestycyjne,
- zadania ochronne oraz racjonalizujące wykorzystanie zasobów,
- zadania informacyjno-promocyjne,
- zadania stymulujące i wspierające.
Z kolei, z punktu widzenia podmiotowego (kompetencyjnego) zadania realizacyjne
można podzielić na:
- zadania własne, za realizację których są odpowiedzialne z mocy prawa władze
gminy i sołectwa,
- zadania obce, za realizację których są odpowiedzialne z mocy prawa inne podmioty
decyzyjne (np. powiat, województwo, władze centralne).
W przypadku zadań wykraczających poza ustawowe kompetencje władz gminy
powinny one:
- prowadzić działania stymulujące i wspierające realizację określonych zadań,
- współpracować przy realizacji określonych zadań ze stosownymi podmiotami
decyzyjnymi,
- wpływać na stosowne władze i monitować je, aby zrealizowały one swoje zadania.

10. Katalog zadań realizacyjnych
10. 1. Ewaluacja programu dla lat 2008 - 2015
W celu prawidłowego określenia katalogu zadań realizacyjnych w perspektywie
"2020+" oraz weryfikacji założonych rezultatów należy wskazać zadania już
zrealizowane oraz ustosunkować się do obranych w 2008 r. wskaźników.
Katalog zadań określonych w Planie w 2008 r.
Cel operacyjny

Zadania zrealizowane

Czas realizacji

Poprawa
standardu
zamieszkiwania
ludności
i
obsługi
turystów
oraz
zwiększanie
atrakcyjności
lokalizacyjnej
wsi
dla
inwestorów
rozwój
infrastruktury technicznej

- przebudowa, remont i modernizacja: ul.
Krótka,
Łąkowa,
Grzybowa,
Torowa,
Wesoła,
przebudowa
i budowa
kanalizacji
deszczowej we wskazanych ulicach a także
rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miarę
potrzeb
na
terenach
dotychczas
nieskanalizowanych,
- budowa chodników,
- budowa oświetlenia ulicznego,
- budowa sieci gazowej.
- zmiany przeznaczenia terenów w
miejscowych planach zagospodarowania

2009-2019

Poniesione
koszty
3 000 000

2009-2019

1 000 000

Tworzenie
korzystnych
warunków dla rozwoju turystyki,

29

agrobiznesu oraz towarzyszącej
działalności usługowej

Zachowanie
i
ochrona
dziedzictwa
kulturowego
i
przyrodniczego oraz tożsamości
regionalnej
Rozwój
małej
i
przedsiębiorczości

średniej

Zorganizowanie
prawidłowej
gospodarki odpadami
Budowa
i
modernizacja
ogólnodostępnych
obiektów
oraz obiektów
kulturalnych,
sportowych,
rekreacyjnych
i
wypoczynkowych
Organizowanie
imprez
kulturalnych
i
sportoworekreacyjnych
zarówno
dla
mieszkańców, jak i turystów

przestrzennego na inne niż rolne,
- budowa ścieżek rowerowych,
promocja
terenów
pod
kątem
turystycznym.
prace
remontowo-adaptacyjne
nieużytkowanych
obiektów
na
cele
kulturowe (utworzenie Centrum),
iluminacja wybranych
obiektów w
Dubinach.
- zadania wymienione w ramach realizacji
pierwszego celu operacyjnego,
stworzenie
systemu
preferencji
podatkowych
i
uproszczeń
administracyjnych.
- udział w budowie ZZO w Dubiażynie i
bazy przeładunkowej w Hajnówce,
- rekultywacja wysypiska odpadów.
- budowa zbiornika
retencyjnego w
Dubinach.

organizowanie
imprez,
koncertów,
festiwali, konkursów, wystaw, przeglądów,
- organizacja muzycznych i artystycznych
zajęć dla dzieci i młodzieży.

2009-2010

2 200 000

2009-2019

szacowane na
bieżąco

2009 - 2014

500 000

2009-2019

2 500 000

2009-2019

500 000

Stan realizacji celów operacyjnych i przypisanych zadań
Lp.

Cel operacyjny

Zadania
zrealizowane

1.

Poprawa standardu zamieszkiwania
ludności i obsługi turystów oraz
zwiększanie
atrakcyjności
lokalizacyjnej wsi dla inwestorów rozwój infrastruktury technicznej

Przebudowa
dróg
gminnych : Nr 108565B
Smolany Sadek dr. woj. Nr 685; Nr
108577B ulica Wesoła
w Dubinach i Nr
108579B ulica Krótka
w Dubinach

2010

455 414,37 zł

Przebudowa
drogi
gminnej Nr 108576B —
ulica Grzybowa w
Dubinach

2012

90 661,16 zł

Budowa
przyłączy
kanalizacyjnych
w
Dubinach

2012

53 822,57 zl

Przebudowa
drogi
wojewódzkiej nr 685
(wykonanie
kanalizacji
deszczowej,
chodników)

2012

Podlaski Zarząd Dróg
Wojewódzkich

Tworzenie korzystnych warunków dla
PRZEBUDOWA
rozwoju turystyki, agrobiznesu oraz DROGI
towarzyszącej działalności usługowej WOJEWÓDZKIEJ NR
685
NA
ODCINKU
NOWOSADY
HAJNÓWKA
ORAZ
DROGI
WOJEWÓDZKIEJ NR
687 NA ODCINKU

2012

Podlaski Zarząd Dróg
Wojewódzkich

2.
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Czas realizacji

Poniesione koszty

ZWODZIECKIE
NOWOSADY
(wykonanie
ścieżki
rowerowej)

Utworzenie
wystawy
wielkoformatowych
plansz
przedstawiaj ących
obiekty
charakterystyczne
z
obszaru
Gminy
Hajnówka12
3.

Centrum
Zachowanie i ochrona dziedzictwa Utworzenie
kulturowego i przyrodniczego oraz Etnograficzno
Ekumenicznego
w
tożsamości regionalnej

2014-2015

ok. 3 000 zł

2010 r.

1 654 666,07 zł

2009 r.

ok. 40 000 zł

Dubinach
Budowa
oświetlenia
iluminacyjnego
4.

Rozwój małej i średniej
przedsiębiorczości

5.

Zorganizowanie
gospodarki odpadami

6.

7.

Zadania wymienione w ramach 1 - go celu operacyjnego
prawidłowej Obecnie odbywa się w oparciu o infrastrukturę ZZO w Hajnówce.

Gospodarka komunalna w zakresie odpadów prowadzona jest w oparciu o
znowelizowaną Ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm ).

Budowa
i
modernizacja Odstąpiono od koncepcji zakładającej budowę zbiornika retencyjnego na
ogólnodostępnych
obiektów
oraz gruntach Sawinego Grodu, w bezpośrednim sąsiedztwie Dubin z racji na
obiektów kulturalnych, sportowych, odstąpienie od tego zamiaru przez partnera - miasto Hajnówka.
rekreacyjnych i wypoczynkowych
Organizowanie imprez kulturalnych i Realizowane zarówno
sportowo-rekreacyjnych zarówno dla jako zadania bieżące
mieszkańców, jak i turystów
instytucji kultury dla

2008 - 2015 r.

ok. 12 000 zł

których organizatorem
jest Gmina Hajnówka
jak i w współpracy z
organizacjami
pozarządowymi
i
grupami nieformalnymi
mieszkańców (Kołem
Gospodyń Wiejskich w
Dubinach, Klubem Taty
w
Dubinach).
Najważniejsze:
"Spotkajmy
się
w
Dubinach" (2012 r.),
"Wioska jak malowana"
(2013 r.), "Krosna rzecz
prosta"
(2014
r.),
"Jesienne spotkania z
tradycją i smakiem"
(2014 r.), "MoWE Mobilna
Wioska
Edukacyjna" (2015 r.).

Z wyżej wymienionych zestawień wynika, iż cel operacyjny nr. 1 został
częściowo zrealizowany lecz nadal wymaga nakładów. Jego realizacja jest o tyle istotna,
iż silnie warunkuje cel 4. Ponadto w realizację celów przewidzianych w planie wpisały
się działania wdrażane przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich.
12 Utworzenie Lokalnego Ośrodka Zarządzania Ruchem Turystycznym Gminy Hajnówka w Nowosadach (PROW 2007-2013).
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Zmiany podyktowane uwarunkowaniami zewnętrznymi wpłynęły na realizację 2 i
5 celu operacyjnego. W przypadku celu nr 2 teren po byłym SKR jest planowany pod
utworzenie terenów inwestycyjnych (usługi, nieuciążliwa produkcja). W przypadku 5 celu
operacyjnego cel został zrealizowany - gospodarka odpadami została uregulowana
odgórnie przepisami prawa.
Nakładów nadal wymagają działania zmierzające do osiągnięcia celu 6,
zwłaszcza w zakresie tworzenia ogólnodostępnych obiektów rekreacyjnych i
wypoczynkowych. Ponadto, mając na uwadze potencjał turystyczny, jak i możliwości
perspektywy "2020+" należy rozwijać potencjał lokalnego dziedzictwa kulturowego (cel
nr 3).
W zakresie realizacji celu operacyjnego nr 7 zasadnym wydaje się
rekomendowanie kultywowania współpracy samorządowej instytucji kultury z grupami
nieformalnymi z obszaru Dubin, a działającymi w sferze społeczno - kulturalnej.
Biorąc pod uwagę zarówno możliwości finansowania inwestycji w OZE, jak i
kierunek zmian zachodzących w społeczeństwie (rosnąca świadomość ekologiczna i
konsumencka) w aktualizacji wprowadza się cel operacyjny o brzmieniu "Poprawa
bezpieczeństwa energetycznego sołectwa z uwzględnieniem uwarunkowań
zrównoważonego rozwoju" o nr. porządkowym 8.
Spośród katalogu mierników zaproponowanych w 2008 r. przez wykonawcę
pierwotnej wersji dokumentu wybrano następujące możliwe do weryfikacji na dzień
aktualizacji wskaźniki:
- stopa bezrobocia,
- ilość gospodarstw prowadzących działalność agroturystyczną,
- stopień zagospodarowania wolnych obiektów,
- liczba podmiotów gospodarczych we wsi,
- odsetek gospodarstw domowych korzystających z infrastruktury,
- liczba odnowionych obiektów kulturalnych,
- ilość turystów odwiedzających wieś.
Lp.

Nazwa

Wartość w 2008 r,
(rok "0")

Wartość w 2016 r.*

1

stopa bezrobocia
(powiat)

7,50%

9,80%

2

ilość gospodarstw
prowadzących
działalność
agroturystyczną

0(4)

0(10)

Zarówno w 2008 r. jak i po w Dubinach nie
istnieją gospodarstwa agroturystyczne. W
najbliższym sąsiedztwie (dane podane w
nawiasach) otwarto nową działalność
agroturystyczną.

3

stopień
zagospodarowania
wolnych obiektów

0

2

Nieużytki po byłej Szkole Podstawowej.

4

liczba podmiotów
gospodarczych we
wsi

25

41

5

odsetek
gospodarstw
domowych
korzystających z
infrastruktury

0,64

0,81

Na podstawie danych własnych Urzędu Gminy
Hajnówka w zakresie infrastruktury sanitarnej

0

1

Gminne Centrum Kultury w Dubinach (budynek
świetlicy wiejskiej).

6

liczba
odnowionych
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Uwagi

obiektów
kulturalnych

7

ilość turystów
odwiedzających
wieś

120 tys.

70 tys.

W 2008 r. w Planie podano liczbę turystów
odwiedzających BPN za 2003 r. W 2016 r.,
dysponujemy kompletnymi danymi za 2014 r.
Spadek liczby odwiedzających BPN nie musi
oznaczać spadku liczby turystów w regionie, a
może świadczyć o stopniowym rozpraszaniu
ruchu turystycznego w obszarze całego powiatu

* Dane dostępne na dzień ewaluacji.

Spośród przedstawionych wskaźników wynikają zarówno zjawiska pozytywne jak
i negatywne. Zdecydowanie pozytywnym jest wzrost wskaźników infrastrukturalnych.
Nie świadczy to bynajmniej o wyczerpaniu zapotrzebowania na inwestycje w tym
zakresie, wręcz przeciwnie - potwierdza dotychczasowy kierunek realizacji celu
operacyjnego Planu. Zdecydowanie negatywnym zjawiskiem jest wzrost stopy
bezrobocia. Jakkolwiek w dużej mierze wartość wskaźnika jest uwarunkowana
zewnętrznie, należy podjąć działania zmierzające do rozwoju rynku pracy, także w
wymiarze lokalnym. Częściowym rozwiązaniem problemu mogą być działania na rzecz
rozwoju infrastruktury rekreacyjnej i inwestycje w zakresie obiektów kultury materialnej
(zwłaszcza zakładające komercyjne udostępnianie obiektu do zwiedzania).

10. 2. Katalog zadań realizacyjnych i opis operacji
Z dotychczasowej realizacji planu i osiągniętych wskaźników wynikają zadania
planowane do realizacji w perspektywie "2020+".
W miarę dalszej ewaluacji Planu może zostać zawężona lub rozszerzona o
kolejne działania.
Nr

Cel
operacyjny

Nazwa zadania

Szacunkowe środki

Orientacyjny Termin Realizacji

1.

I, II, IV

Przebudowa
i
rozbudowa drogi
gminnej
Nr
108571B
ul.
Torowa
w
Dubinach

1 290 000,00 zł

2016-2018

2.

I, II, IV

Przebudowa
i
rozbudowa drogi
gminnej
Nr
108574B
ul.
Łąkowa
w
Dubinach.

1 800 000 zł

2018-2020

3.

I, II, III, V

500 000 zł

2018-2019

1 050 000 zł

2017-2023

4.

I. II, III, IV,
VI

Utworzenie
obiektu
zewnętrznej
infrastruktury
rekreacyjnej
Dubinach

w

"Remont
zabytkowej cerkwi
parafialnej
p.w.
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i

Zaśnięcia NMP w
Dubinach wraz z
przystosowaniem
do obsługi ruchu
turystycznego"
5.

VIII

Energetyka
fotowoltaiczna dla
infrastruktury
edukacyjnej
Gminy Hajnówka.

500 000 zł

2017-2023

1. Rozbudowa drogi gminnej Nr 108571B ul. Torowa w Dubinach.
Droga gminna Nr 108571B, stanowiąca ul. Torową w Dubinach jest
zlokalizowana na zachód od drogi wojewódzkiej nr 685. Obok pełnienia funkcji
komunikacyjnej dla mieszkańców nieruchomości i podmiotów gospodarczych
zlokalizowanych w jej bezpośrednim sąsiedztwie stanowi również alternatywną arterię
komunikacyjną dla ruchu samochodowego w stosunku do ul. Głównej (dr. woj. nr 685).
Oprócz budynków mieszkalnych dla których ul. Torowa stanowi główną drogę
dojazdową, bezpośrednio prowadzi do następujących obiektów użyteczności publicznej:
Gminnego Centrum Kultury, Centrum Etnograficzno - Ekumenicznego w Dubinach i
Kapliczki św. Tomasza (vel. Grobowiec Rodu Bazylewskich). Ponadto bezpośrednio w
obszarze
planowanej
operacji
znajduje
się
infrastruktura
szkieletowa
szerokopasmowego internetu. Od północy łączy się bezpośrednio z drogą publiczną
wyższej kategorii (powiatową) stanowiącą jednocześnie ul. Leśną w Dubinach.
W pasie drogowym przedmiotowej drogi znajduje się infrastruktura: dystrybucji
energii elektrycznej (linia NN), wodociągowa, kanalizacji sanitarnej (w części)
telekomunikacyjna (w części) oraz zostało wykonane oświetlenie uliczne (w części).
Rozbudowa drogi gminnej Nr 108571B na odcinku ok. 1250 m będzie
zlokalizowana na działkach ozn. nr. ew. gruntów 958/1, 960/5, 960/6 położonych w
Dubinach. Ze względu na wąski pas drogowy (na całości trasy) zachodzi konieczność
poszerzenia o tereny sąsiednie do szerokości wymaganej dla dróg gminnych.
W sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji leżą tereny o zabudowie zagrodowej
oraz rolne.
Rozbudowa drogi będzie polegała na poszerzeniu pasa jezdni do szerokości 5-6
m, natomiast przebudowa będzie polegała na potrójnym powierzchniowym utrwaleniu
grysami i emulsją asfaltową lub ułożeniu nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej, na
podbudowie z kruszywa naturalnego/łamanego stabilizowanego mechanicznie,
ewentualnie nastąpi wymiana podbudowy lub wyrównanie istniejącej podbudowy
kruszywem naturalnym/łamanym stabilizowanym mechanicznie. Nie zachodzi
konieczność wycinki drzew.
Realizacja inwestycji, obok udostępnienia mieszkańcom Dubin obiektów
użyteczności publicznej, wpłynie na polepszenie warunków bezpieczeństwa dla ruchu
pieszo - kołowego oraz ochronę środowiska poprzez ograniczenie zanieczyszczeń
powstających w skutek nadmiernego zużycia paliwa.
Niniejsza operacja wpisuje się w PROW 2014-2020, poddziałanie "Wsparcie
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów
małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"

34

dla operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" stanowiące jednocześnie
upatrywane źródło pozyskania dotacji. Ponadto wpisuje się w działanie "Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS - rozwój lokalny kierowany
przez społeczność)". W obu przypadkach operacja realizuje cel szczegółowy 6B
Programu "wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich" poprzez realizację
operacji polegającej na rozwoju infrastruktury drogowej gwarantującej spójność
terytorialną w zakresie włączenia społecznego.
2. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach.
Droga gmina Nr 108574B stanowiąca ul. Łąkową w Dubinach jest zlokalizowana
na zachód od drogi wojewódzkiej nr 685. Obok pełnienia funkcji komunikacyjnej dla
mieszkańców nieruchomości i podmiotów gospodarczych zlokalizowanych w jej
bezpośrednim sąsiedztwie stanowi również alternatywną arterię komunikacyjną dla
ruchu samochodowego w stosunku do ul. Głównej (dr. woj. nr 685). Ulica Łąkowa łączy
się bezpośrednio z drogą powiatową Dubiny - Sawiny Gród. onadto bezpośrednio w
obszarze
planowanej
operacji
znajduje
się
infrastruktura
szkieletowa
szerokopasmowego internetu.
W pasie drogowym przedmiotowej drogi znajduje się infrastruktura: dystrybucji
energii elektrycznej (linia NN), wodociągowa, kanalizacji sanitarnej (w części)
telekomunikacyjna (w części) oraz zostało wykonane oświetlenie uliczne (w części).
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108574B o długości ok. 1860 m
(przebudowa na odcinku ok. 280 m) będzie zlokalizowana na działkach ozn. nr ewid.
gruntów 986, 963/4, 967/5, 959/5, 954, 947/5 położonych w obrębie wsi Dubiny.
Ze względu na wąski pas drogowy (na całości trasy) zachodzi konieczność
poszerzenia o tereny sąsiednie do szerokości wymaganej dla dróg gminnych.
W sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji leżą tereny o zabudowie zagrodowej
oraz rolne.
Rozbudowa drogi będzie polegała na poszerzeniu pasa jezdni do szerokości 5-6
m, natomiast przebudowa będzie polegała na potrójnym powierzchniowym utrwaleniu
grysami i emulsją asfaltową lub ułożeniu nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej, na
podbudowie z kruszywa naturalnego/łamanego stabilizowanego mechanicznie,
ewentualnie nastąpi wymiana podbudowy lub wyrównanie istniejącej podbudowy
kruszywem naturalnym/łamanym stabilizowanym mechanicznie. Nie zachodzi
konieczność wycinki drzew.
Realizacja inwestycji wpłynie na polepszenie warunków bezpieczeństwa dla
ruchu pieszo - kołowego oraz ochronę środowiska poprzez ograniczenie
zanieczyszczeń powstających w skutek nadmiernego zużycia paliwa.
Niniejsza operacja wpisuje się w PROW 2014-2020, poddziałanie "Wsparcie
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów
małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"
dla operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" stanowiące jednocześnie
upatrywane źródło pozyskania dotacji. Ponadto wpisuje się w działanie "Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS - rozwój lokalny kierowany
przez społeczność)". W obu przypadkach operacja realizuje cel szczegółowy 6B
Programu "wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich" poprzez realizację
operacji polegającej na rozwoju infrastruktury drogowej gwarantującej spójność
terytorialną w zakresie włączenia społecznego.
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3. Utworzenie obiektu zewnętrznej infrastruktury rekreacyjnej w Dubinach.
Sołectwo Dubiny licząc 784 mieszkańców (dane na 31.12.2015 r.) stanowi
najliczebniejszą jednostkę osadniczą na obszarze Gminy Hajnówka. W ciągu ostatniego
dziesięciolecia stopniowemu zanikowi ulegał ruralistyczny charakter miejscowości - wraz
z rozwojem osadnictwa powstawały nowe ulice, pierwotne - dostosowane do tradycyjnej
gospodarki rolnej funkcje przestrzenne ustąpiły mieszkalno - noclegowym.
Przypieczętowaniem ww. procesu była realizacja przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w
Białymstoku inwestycji pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku
Nowosady - Hajnówka, zmieniająca charakter głównej ulicy wsi poprzez poszerzenie
pasa drogowego kosztem poboczy i charakterystycznych wiejskich ławeczek na których
chętnie odpoczywali starsi mieszkańcy. Niniejszy projekt adresuje potrzebę braku
ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na obszarze ww. sołectwa oraz potrzebę
rozwoju tożsamości lokalnej. Utworzenie miejsca do aktywnego wypoczynku
najmłodszych (plac zabaw) jak i dorosłych (siłownia zewnętrzna - zaaranżowana w ten
sposób aby godzić potrzeby różnych grup wiekowych) zaaranżowanego w formie
funkcjonalnego miejsca pamięci (upamiętniającego pierwszych mieszkańców regionu ludność utrzymującą się z gospodarki leśnej) obok pozytywnego wpływu na kondycję
psycho - fizyczną użytkowników wywrze pozytywny wpływ na integrację mieszkańców
sołectwa Dubiny oraz turystów korzystających z oferty okolicznych gospodarstw
agroturystycznych (beneficjenci ostateczni). W ramach operacji będą miały miejsce:
opracowanie dokumentacji projektowej i koncepcji zagospodarowania terenu,
zagospodarowanie terenu na potrzebę miejsca aktywnej rekreacji wraz z oświetleniem
terenu (lampy pv), zakup i posadowienie urządzeń placu zabaw oraz siłown
zewnętrznej (w tym urządzeń uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych
seniorów), wykonanie miejsca dedykowanego obsłudze rowerzystów, wykonanie
wyposażenie boiska wielofunkcyjnego, wykonanie obiektów małej architektury
rekreacyjnej.
Niniejsza operacja wpisuje się w działanie "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w
ramach inicjatywy LEADER" oraz "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach
wiejskich" objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020", który
tym samym stanowią źródło pozyskiwania dotacji.
4. Remont zabytkowej cerkwi parafialnej p.w. Zaśnięcia NMP w Dubinach wraz z
przystosowaniem do obsługi ruchu turystycznego.
Beneficjent: Parafia Prawosławna p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach,
turyści, właściciele okolicznych gospodarstw agroturystycznych.
W ramach operacji wykonane zostaną:
- prace remontowe i ogólnobudowlane w zakresie: podłóg i posadzek, schodów
wewnętrznych, powierzchni ścian i sufitów, stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji
elektrycznych, wentylacji, izolacji ścian fundamentowych, remontu podmurówki,
elewacji, wykonanie opaski wokół cerkwi, remontu schodów zewnętrznych, wykonanie
podjazdu dla osób niepełnosprawnych, renowacji pokrycia dachowego, krzyży i
wieżyczek. Ponadto przewiduje się remont ogrodzenia i bramek bocznych stanowiących
bezpośrednie otoczenie cerkwi,
- wykonanie systemów:
przeciwpożarowej,

wykrycia

włamania
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i

napadu,

systemu

sygnalizacji

i

Równolegle wdrożone zostaną działania mające na celu udostępnienie obiektu dla
turystów:
- zlecenie opracowania treści merytorycznej przewodnika po cerkwi parafialnej p.w.
Zaśnięcia NMP w Dubinach (historia, architektura, liturgia prawosławna, etc.) do potrzeb
opracowania wirtualnego przewodnika,
- zlecenie opracowania fotografiki (w tym zdjęcia panoramiczne, panoramy, etc.)
stanowiących uzupełnienie wirtualnego przewodnika,
- rozbudowa istniejącej strony parafialnej www o materiały dedykowane realizacji usługi
wirtualnego przewodnika,
- wykonanie i posadowienie w obrębie obiektu tablic informacyjnych zawierających kody
QR będące odsyłaczem do wirtualnego przewodnika.
Beneficjent dysponuje dokumentacją techniczną (projekt budowlany), konserwatorską
oraz inwestorską dla robót budowlanych. Instalacje infrastruktury teletechnicznej
wymagają opracowania przedmiotowej dokumentacji.
W ramach operacji realizowana będzie usługa nadzoru inwestorskiego.
Obiekt zostanie udostępniony do celów obsługi ruchu turystycznego nieodpłatnie.
Niniejsza operacja wpisuje się w działanie:
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" oraz "Podstawowe
usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objęte Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020" ponadto wpisuje się w działanie "8.3 Ochrona dziedzictwa
kulturowego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020", które tym samym stanowią źródło pozyskiwania dotacji.
5. Energetyka fotowoltaiczna dla infrastruktury edukacyjnej Gminy Hajnówka.
W ramach przedsięwzięcia dwa obiekty stanowiące infrastrukturę edukacyjną
zlokalizowaną w Dubinach (największe, dynamicznie rozwijające się sołectwo leżące na
obszarze Gminy) zostaną wyposażone w mikroelektrownie fotowoltaiczne typu ONGRID celem redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną dystrybuowaną i
uruchomieniem produkcji energii elektrycznej na własne potrzeby.
Niniejsza operacja wpisuje się w RPO WP 2014-2020 oraz Kontrakt Terytorialny
dla Województwa Podlaskiego.
Ponadto mieszkańcy Dubin będą mogli skorzystać z operacji o charakterze
ogólnogminnym planowanych do realizacji w oparciu o środki RPO WP 2014-2020:
•

Instalacja urządzeń wykorzystujących OZE dla gospodarstw domowych Gminy
Hajnówka.

•

Instalacja wyspowych mikroinstalacji fotowoltaicznych na obszarze Gminy
Hajnówka.

•

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy
Hajnówka.

Realizacja przedmiotowych operacji z udziałem środków własnych gminy jest
uwarunkowana uprzednim pozyskaniem dofinansowania.
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11. Oczekiw ane rezultaty Planu
Dubiny posiadają liczne walory turystyczne, w tym krajobrazowe, kulturowe i
historyczne, co czyni je ciekawym miejscem wypoczynku weekendowego oraz
urlopowego.
Realizacja projektów wskazanych w rozdziale9.2. przyczyni się do poprawy
bezpieczeństwa na terenie gminy Hajnówka, poprawy warunków życia mieszkańców i
wzrostu zadowolenia społecznego mieszkańców, poprawy wizerunku i atrakcyjności wsi,
co w powiązaniu z obecnymi walorami krajobrazowymi i kulturowymi może skutkować
wzrostem liczby napływających turystów, wzrostem działalności agroturystycznej w
miejscowości.
Lp-

Parametr

1
1
1
0
0
0
1
0

Sytuacja po wdrożeniu
projektu
1
+1
1
-2
-1
+2
1
2

0
0
0

2
2
+9

Obecna sytuacja

1
2
3
4
5
6
7
8

Zatrudnienie przy realizacji projektu
Zatrudnienie w okresie użytkowania projektu
Wzrost bezpieczeństwa zmotoryzowanych i pieszych
Koszty poniesione na realizacji projektu
Uciążliwość w trakcie realizacji inwestycji
Zysk dla firm budowlanych realizujących projekt
Ilość turystów odwiedzających wieś Dubiny
Ilość turystów uczestnicząca w cyklicznych imprezach
kulturalnych i rekreacyjnych
9
Zwiększenie atrakcyjności wsi Dubiny
10
Wzrost bezpieczeństwa energetycznego
Razem:
Legenda:
(0) - wartość neutralna; (-1, -2) - wpływ negatywny; (+1, +2) - wpływ pozytywny

Analiza opcji w aspekcie kosztów i korzyści oraz analiza porównawcza wykazuje,
że inwestycje są opłacalne i korzystne dla społeczeństwa. W/w korzyści są raczej nie
wymierne, czyli nie zawsze dają się przeliczyć na pieniądze. Niemniej jednak są bardzo
ważne w aspekcie społecznym.

12. System w drażania, sposoby m onitorow ania oceny i
kom unikacji społecznej
System monitorowania Planu rozwoju miejscowości Dubiny
Plan rozwoju wsi Dubiny jest dokumentem otwartym, kierunkowym, obejmującym
znaczny zakres czasowy. Realizacja przyjętych celów w pierwotnej wersji dokumentu
sięgała perspektywy 10 lat (do 2018 r. włącznie). W związku z zakończeniem wdrażania
perspektywy 2007 - 2013 i rozpoczęciem wdrażania funduszy w perspektywie 20142020 horyzont niniejszego dokumentu wydłużono do 2023 r. W krótszych odcinkach
czasu wskazane jest dokonywanie systematycznej oceny uzyskiwanych rezultatów.
Służyć temu powinny różnego typu mierniki. W celu oceny sytuacji we wsi i gminie
należy badać ich zmienność w czasie, a także okresowo konfrontować te wskaźniki z
podobnymi danymi dla gminy Hajnówka, powiatu hajnowskiego, województwa
podlaskiego, a także Polski. W niniejszym Planie proponuje się posłużenie się kilkoma
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podstawowymi miernikami, które określać będą stopień zaawansowania realizacji celów
strategicznych.
Rozważyć należy następujące mierniki:
liczba dzieci objętych zajęciami pozalekcyjnymi, zwłaszcza o charakterze
kulturalnym i artystycznym,
przeciętna długość życia mieszkańców,
stopa bezrobocia,
ilość gospodarstw prowadzących działalność agroturystyczną,
liczba nowych stanowisk pracy oraz bezpośrednia produkcja rolna,
struktura zatrudnienia (stopień wzrostu poziomu zatrudnienia w produkcji rolnej),
stopień zagospodarowania wolnych obiektów,
liczba podmiotów gospodarczych we wsi,
dochody własne wsi na jednego mieszkańca,
odsetek gospodarstw domowych korzystających z infrastruktury,
liczba odnowionych obiektów kulturalnych,
liczba młodzieży biorąca udział w zajęciach kulturalnych,
odsetek społeczeństwa uczestniczącego czynnie w imprezach kulturalnych,
ilość turystów i przyjezdnych uczestnicząca w cyklicznych imprezach kulturalnych i
rekreacyjnych,
ilość turystów odwiedzających wieś.
Wraz z dodaniem celu operacyjnego Nr 8 o brzmieniu "Poprawa bezpieczeństwa
energetycznego sołectwa z uwzględnieniem uwarunkowań zrównoważonego
rozwoju" postuluje się dodanie wskaźnika:
-

ilość zaoszczędzonej energii wyrażoną w kWh / rok,

Liczba i dobór mierników zależą od przyjętych celów, ich hierarchii i możliwości
uzyskania niezbędnych dla dokonania obliczeń danych. Informowanie społeczności
gminy za pomocą tego typu zobiektywizowanych miar jest bardzo pożyteczne i daje
przekonywujący obraz o tym, “w którym miejscu znajduje się realizacja Planu".
Zadowolenie mieszkańców z życia na wsi jest najlepszym, niestety, nie dającym
przedstawić się w postaci liczb, miernikiem dokonujących się zmian i przekształceń w
najbliższym otoczeniu.
Sposób zarządzania Planem rozwoju miejscowości Dubiny
Nad realizacją i zmianami dotyczącymi Planu rozwoju miejscowości Dubiny czuwał
będzie Urząd Gminy Hajnówka - jest to organ samorządu terytorialnego, który posiada
niezbędne doświadczenie oraz wykwalifikowaną kadrę przygotowana do pełnienia tego
typu czynności, a także Zebranie Wiejskie Sołectwa Dubiny.
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