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Gmina Po¶wiêtne jest jedn± z najmniejszych gmin w województwie podlaskim i obejmuje obszar 114 km, co stanowi
3,8 % powierzchni powiatu bia³ostockiego a 0,56 % powierzchni województwa podlaskiego. Znajduje siê w po³udniowo zachodniej czê¶ci województwa podlaskiego w powiecie bia³ostockim ziemskim, na granicy z powiatem
wysokomazowieckim i bielskim. Od pó³nocy s±siaduje z gmin± £apy, od pó³nocnego wschodu z gmin± Sura¿, od
wschodu i po³udniowego wschodu z gmin± Wyszki, od po³udnia z gmin± Brañsk, od zachodu i po³udniowego
zachodu z gmin± Nowe Piekuty, a od pó³nocnego zachodu z gmin± Soko³y. Odleg³o¶æ siedziby urzêdu gminy od
najbli¿szych miast wynosi: £apy &ndash; 9 km, Soko³y &ndash; 12 km, Sura¿ &ndash; 15 km, Wysokie Mazowieckie
&ndash; 30 km, Bia³ystok &ndash; 40 km, Bielsk Podlaski &ndash; 40 km. Przez teren gminy przebiega droga
wojewódzka £apy &ndash; Brañsk oraz linia kolejowa Bia³ystok &ndash; Warszawa. Gmina Po¶wiêtne jest gmin±
wiejsk± i zarazem typowo rolnicz±, gdy¿ u¿ytki rolne zajmuj± 63 % powierzchni. Wszystkie grunty stanowi± w³asno¶æ
prywatn± rolników indywidualnych, których ¼ród³em utrzymania jest praca w gospodarstwie, czyli uprawa ro¶lin, hodowla
trzody chlewnej i byd³a oraz produkcja mleka. W po³udniowo-wschodniej czê¶ci gminy znajduje siê du¿y kompleks
stawów rybnych o ogólnej powierzchni 208 ha, gdzie lustra wody, jak równie¿ zbiorniki retencyjne zajmuj± powierzchniê
oko³o 150 ha. Lasy, które stanowi± 29 % powierzchni gminy, stawy, brak przemys³u oraz du¿e ilo¶ci runa le¶nego i
zwierzyny ³ownej stwarzaj± dogodne warunki do czynnego wypoczynku dla turystów.
Oprócz rolnictwa, na obszarze gminy Po¶wiêtne, oferowana jest do¶æ szeroka dzia³alno¶æ us³ugowa, która obejmuje:
us³ugi handlowe, weterynaryjne, budowlane, transportowe, gastronomiczne, lecznicze, handel obwo¼ny, kulturalno rozrywkowe, sprzeda¿ pasz i nawozów. Us³ugi dla ludno¶ci ¶wiadczy te¿ bank spó³dzielczy, poczta, remizy
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych. Na opisywanym terenie istniej± tak¿e zak³ady produkcyjne, takie, jak: Zak³ad
Przerobu Miêsa we wsi Brzozowo Chrzczony, Produkcja Wyrobów z Drewna w Brzozowie Korabiach, piekarnia, tartak ,
zak³ad wulkanizacyjny oraz firma transportowa w Po¶wiêtnem. Uk³ad przestrzenny osadnictwa w gminie Po¶wiêtne
charakteryzuje siê zachowaniem w wiêkszo¶ci wsi zabudowy zwartej o uk³adzie ulicowym, czyli zlokalizowanej po
obu stronach drogi, niezale¿nie od uk³adów pól. Niektóre miejscowo¶ci maj± zabudowê kolonijn±. Podstawow± form±
budownictwa mieszkaniowego w poszczególnych miejscowo¶ciach gminy jest zabudowa w zagrodach. Tylko w niektórych
wsiach wystêpuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Gmina Po¶wiêtne posiada dobr± infrastrukturê, czyli
ca³kowite zwodoci±gowanie wszystkich miejscowo¶ci, pe³ne zaspokojenie potrzeb na telefony z wolnymi numerami
gminnej centrali, zgazyfikowanie 24 miejscowo¶ci, które obecnie posiadaj± sieæ gazu ziemnego, co stanowi 70 %
gospodarstw, sieæ sanitarn± w kilku miejscowo¶ciach (20 km kanalizacji) oraz gêst± sieæ dróg o nawierzchni bitumicznej
w dobrym stanie technicznym.

http://www.gminaposwietne.vipserv.org
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