
GMINA BRAŃSZCZYK

Silne strony:
• unikatowe walory przyrodnicze i 

krajobrazowe (atrakcyjność rzeki Bug, 
sąsiedztwo Nadbużańskiego Parku 
Krajobrazowego, duża lesistość terenu 
gminy (ok.45%), największa puszcza na 
Mazowszu – Puszcza Biała, 12% 
zajmują nadburzańskie łąki)

• możliwość rozwoju współpracy między 
gminami w dziedzinie turystyki, ochrony
przyrody

• etniczne dziedzictwo kulturowe 
wynikające z przynależności do Kurpi 
Białych, przywiązanie do kultury 
ludowej

• istniejące unikatowe rzemiosło
• komunikacja – dostępność do dużych 

miast, aglomeracji
• bogate dziedzictwo kulturowe (Hubal 

zabytki sakralne związane z powstaniem 
styczniowym)

• atrakcyjność działek budowlanych, 
rekreacyjnych, inwestycyjnych

• rozwinięta infrastruktura środowiskowa
• skansen (park przyrodniczo – 

etnograficzny w Brańszczyku)
• prom na rzece Bug
• zdrowa, ekologiczna żywność
• place zabaw, świetlice wiejskie
• oddolne inicjatywy społeczne
• prowadzenie zrównoważonej gospodarki

leśnej
• położenie gminy w korytarzu ptaków 

migrujących
• wyjątkowy w skali polski i Europy 

obszar przyrodniczy – Natura 2000 
Dyrektywa Ptasia

• 160 ha stawów rybnych
• promocja lokalnych społeczności 

(Białebłoto)
• barwne postaci historyczne (Stanisław 

Szrednicki, Wacław Ruszkowski, Maria 
Żymirska)

• kontakty ze strony właścicieli działek 
rekreacyjnych

• tolerancja wobec osób 

Słabe strony:
• upadające rolnictwo  (tradycji)
• brak kąpielisk
• nieliczne inicjatywy społeczne
• „odpływające” społeczeństwo do dużych

miast
• słaba baza hotelowa
• brak współpracy między usługodawcami 

turystycznymi
• brak gastronomi
• słaba dostępność promu (brak obsługi)
• brak ścieżek rowerowych
• słaba promocja gminy (zewnętrzna)
• niż demograficzny, starzejące się 

społeczeństwo
• zanikające dziedzictwo kulturowe, 

rękodzieło (wikliniarstwo, kowalstwo)
• brak środków na remont starych 

drewnianych budynków
• brak środków na remont kapliczek, 

krzyży
• nieuporządkowanie architektury
• słabe środki na stowarzyszenia (z 

budżetu gminy)
• brak liderów lokalnych
• niska świadomość ekologiczna
• postrzeganie gminy jako prowincję
• niszczejące drewniane dziedzictwo 

kulturowe
• chaotyczny rozwój przestrzenny
• problemy związane z gospodarką 

ściekową we wsiach Turzyn, Tuchlin, 
Stare Budy, Nowe Budy, Przyjmy, 
Białebłota, Kobyla, Stara Wieś, Nowa 
Wieś, Kurza, Dalekie, które usytuowane 
są bezpośrednio przy Puszczy Białej

• mała ilość bankomatów



niepełnosprawnych (2 domy opieki)
• aktywne organizacje pozarządowe
• dom rekreacyjny
• czyste środowiskowa
• gospodarka przestrzenno upadkowa
• szlaki handlowe (bursztynowy), szlaki 

przemarszu wojsk

Szanse:
• pozyskiwanie funduszy
• zwiększenie ilości turystów
• stworzenie nowych miejsc pracy
• zwiększenie środków na ochronę 

środowiska (azbest)
• współpraca międzynarodowa w zakresie 

ochrony wód (Bug)
• dofinansowanie infrastruktury 

technicznej
• współpraca z sąsiednimi gminami i 

powiatami
• produkcja ekologicznej żywności
• rozwój małych gospodarstw rolnych
• rozwój infrastruktury turystycznej

Zagrożenia:
• za dużo turystów
• zagrożenie ekologiczne (spaliny, śmieci)
• brak środków finansowych
• konkurencja ze strony innych gmin
• brak współpracy
• rodzime rolnictwo intensywne – 

produkcja rolna (chemizacja)
• odpływ ludzi młodych do miasta
• pozorne bezrobocie
• klęski żywiołowe (powodzie, lokalne 

podtopienia)

Problem:
1. Niska aktywność społeczna 

mieszkańców
2. Nie w pełni wykorzystane zasoby 

środowiska naturalnego
3. Niewystarczająca infrastruktura 

techniczna i wodno-kanalizacyjna

Cele:
1. Zwiększenie aktywności społecznej 

mieszkańców
2. W pełni wykorzystanie środowiska 

naturalnego
3. Rozbudowanie infrastruktury technicznej

i wodno-kanalizacyjnej


