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INFORMACJE WSTĘPNE 

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z 

1998 roku 

1.1.  Informacje formalno-prawne  

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbiel 

zostało wykonane w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego w Siedlcach na podstawie: 

1. Uchwały Rady Gminy w Kołbieli nr VII/56/95 z dnia 14 lipca 1995r. o przystąpieniu do 

opracowania "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Kołbiel", 

2. Umowy o dzieło z dnia nr 8/III/95 z dnia 26.09. 1995r. zawartej pomiędzy Zarządem Gminy 

Kołbiel a Generalnym Projektantem. Opracowanie wykonano stosownie do obowiązujących 

przepisów, aktualnych w dniu przekazania Zamawiającemu. 

1.2.  Zespół autorski 

Generalny projektant: 

- mgr Maria Elżbieta Wróbel upr. urn. nr 395/88. 

Oprac. przestrzenne Środowisko przyrodnicze: 

- mgr Elżbieta Wróbel, 

- mgr Małgorzata Rogowiec. 

Leśnictwo: 

- mgr inż. Barbara Dymna. 

Wartości kulturowe i krajobrazowe: 

- mgr Elżbieta Wróbel na podstawie opracowania mgr C. Ostasa. 

Demografia i zasoby siły roboczej: 

- dr Anna Adamczyk-Habib. 

Mieszkalnictwo: 

- mgr Krystyna Mazur 

Rolnictwo: 

- mgr inż. Teresa Oklińska. 

Turystyka, rekreacja i wypoczynek: 

- mgr inż. Barbara Dymna. 

Infrastruktura społeczna: 

- mgr inż. arch. Tadeusz Kuć. 

Komunikacja: 

- mgr inż. Stefan Kowalski. 

Inżynieria sanitarna: 

- mgr inż. Urszula Gadomska. 
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Elektroenergetyka, telekomunikacja: 

- mgr inż. Zbigniew Cieszkowski. 

Opracowanie graficzne: 

- tech. bud. Zofia Gurba, 

- tech. bud. Elżbieta Dmowska. 

1.3.  Obszar opracowania 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbiel 

zostało opracowane w granicach administracyjnych, z uwzględnieniem obszarów sąsiednich, 

niezbędnych do analizy powiązań zewnętrznych gminy. 

1.4.  Materiały wejściowe 

1. Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gm. Kołbiel, WBPP Siedlce 1990r.  

2. Inwentaryzacja urbanistyczna gm. Kołbiel w skali 1:10000 (cz. graficzna kolorowa i zestawienie 

tabelaryczne obiektów). 

3. Studium historyczno-konserwatorskie, opracowane przez mgr Cezarego Ostasa. 

4. Studium archeologiczno-konserwatorskie, opracowane w 1996r. przez mgr Mieczysława Bienia. 

5. Mapy glebowo-rolnicze wszystkich wsi gminy w skali 1:5000 - Urząd Wojewódzki w Siedlcach, 

Wydział Geodezji Składnica Materiałów Geodezyjnych w Garwolinie. 

6. Mapa ewidencji gruntów z danymi z klasyfikacją gruntów w skali 1:5000 sołectwami. 

7. Wnioski mieszkańców, inwestorów, samorządu i instytucji. 

8. Kleczkowski AS - Mapa obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce 

wymagających szczególnej ochrony 1:500.000.  

9. Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Akademii Górniczo-Hutniczej Kraków 1990r. 

10. Kondracki J. - Geografia fizyczna Polski, Warszawa 1978. 

11. Mapa glebowo-rolnicza woj. siedleckiego w skali 1:100.000 - Instytut uprawy, Nawożenia i 

12. Gleboznawstwa, Puławy 1982. 

13. Opracowanie fizjograficzne wstępne do planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 

woj. siedleckiego rejon III – Przedsiębiorstwo Geologiczno-fizjograficzne i Geodezyjne 

Budownictwa „Geoprojekt” Warszawa 1980. 

14. Podstawowe dane statystyczne wg miast i gmin województwa siedleckiego 1994r. - WUS 

 Siedlce 1995r. 

15. Studia dla potrzeb planowania regionalnego studium przyrodnicze - gospodarka wodna - 

Zakład Usług Badawczo-Planistycznych „KOBRA” spółka z o.o. Siedlce 1990 

16. Studium zaopatrzenia lokalnego przemysłu budowlanego w surowiec ceramiczny i kruszywo 

naturalne woj. siedleckiego gmina Kołbiel - Przedsiębiorstwo Geologiczne, Warszawa 1986 Liro 

A. (red.) 1995. Koncepcja Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET-POLSKA Fundacja JUCN 

Poland. Warszawa. 

17. Gromadzki M. (red) 1994. Ostoje ptaków w Polsce. Biblioteka Monitoringu Środowiska  

Gdańsk. 
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18. Dombrowski A., Nawrocki P., Krogulec 1., Chmielewski S., Rzępała M. 1994. Awifauna lęgowa 

bocznych odnóg Wisły Środkowej. Not. Om. 35: 49-78. 

19. Bukaciński D., Cygan P., Kellew M., Piotrowska M., Wójcik 1. 1994. Awifauna lęgowa Wisły 

Środkowej. Not. Om. 35:5-44. 

20. Gacka-Gromkiewicz (red.) 1995. Korytarz ekologiczny doliny Wisły. Fundacja JUCN Poland 

 Warszawa. 

21. Zasady hodowli lasu. Wydanie V znowelizowane PWRiL, Warszawa 1988  

22. Opis taksacyjny lasu, stan na 1.1.1993 r. 

23. Programy zagospodarowania lasów położonych na terenie poszczególnych ws_ należących do 

indywidualnych właścicieli, stan na 1977; 1981r. 

24. Instrukcja Urządzania Lasu, MOS,ZNiL, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Warszawa, 

1994. 

25. Wykaz gruntów wg form własności wg stanu w dniu 31. 12. 1996r. z Urzędu Gminy w Kołbieli 

materiały do studium zagospodarowania przestrzennego województwa siedleckiego. – WBPP 

Siedlce 1995 r. 

26. Wyniki NSP - 1978, 1988 dane statystyczne WUS Siedlce za 1995r 

27. Ankiety dla potrzeb Studium zagospodarowania przestrzennego, dotyczące określenia jakości 

życia mieszkańców – 1995r. 

2. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Kołbiel dotycząca obszaru działki nr 406/25 w miejscowości Kołbiel 

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Kołbiel dotycząca obszaru działki nr 406/25 w miejscowości Kołbiel została wykonana w Pracowni 

Zagospodarowania Przestrzennego w Siedlcach na podstawie: 

1. Uchwały Nr XXX/212/2006 Rady Gminy Kołbiel z dnia 23 czerwca 2006r. w sprawie 

przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Kołbiel", 

2. Umowy z dnia 29 czerwca 2006r. zawartej pomiędzy Gminą Kołbiel a Pracownią 

Zagospodarowania Przestrzennego reprezentowaną przez mgr Jolantę Branowską posiadającą 

uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym nr 1446/94 i wpisaną na listę 

członków OIU w Warszawie pod numerem WA-016.  

 

 Zmiana Studium została wykonana przez zespół: 

projektant: mgr Jolanta Branowska 

opracowanie i wykonanie części graficznej: tech. bud. Karol Zalewski 

 

 Przy opracowywaniu zmiany uwzględniono materiały: 

1. „Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Kołbiel - I etap. Uchwała Nr 

XXVIII/211/2002 Rady Gminy w Kołbieli z dnia 5 marca 2002r. (Dziennik Urzędowy 

Województwa Mazowieckiego Nr 125 poz. 2839 z dnia 14 maja 2002). 
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2. "Prognoza skutków wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Kołbiel na środowisko przyrodnicze". Siedlce, czerwiec 1999r.  

3. "Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kołbiel". Uchwała Nr XX/142/2005 

Rady Gminy Kołbiel z dnia 25 stycznia 2005r. 

4. Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby projektu zmian miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbiel. 

5. Program Ochrony Środowiska gminy Kołbiel 2004-2010. 

6. Plan Rozwoju Lokalnego 2004-2013. 

7. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kołbiel na lata 2004-2011. 

3. Metoda opracowania ujednoliconego tekstu i rysunków z uwzględnieniem zmiany 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalone w 1998 

roku było wykonane pod rządami ustawy o planowaniu przestrzennym z roku 1994. Obecna 

zmiana Studium opracowana jest zgodnie z ustawą z 2003 roku. Do w/w ustawy Minister 

Infrastruktury wydał Rozporządzenie wykonawcze z dnia 28 kwietnia 2004 w sprawie zakresu 

projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Z 

dnia 26 maja 2004r.). Par. 8 Rozporządzenia określa sposób wykonania zmiany studium. Przepisy 

niniejszego rozporządzenia stosuje się do projektu zmiany studium w zakresie objętym zmianą. 

Nałożony jest natomiast obowiązek, przy zmianie polegającej na uzupełnieniu o pojedyncze 

ustalenia, opracowania ujednoliconej formy projektu studium z wyróżnieniem projektowanej zmiany 

zarówno w części tekstowej jak i graficznej. Forma ujednolicona stanowi załącznik do uchwały; jest 

również wykładana do publicznego wglądu. 

 Studium gminy Kołbiel zostało uzupełnione o ustalenia dotyczące działki nr 406/25 w 

miejscowości Kołbiel. Ustalenia te zawarte są w części XXI.5 tekstu ujednoliconego, natomiast 

granice terenu wskazano na ujednoliconych rysunkach „Uwarunkowania” i „Kierunki”.  

 Część pt. „Uwarunkowania” pozostawiono nie zmienioną. Przeanalizowano natomiast 

powstałe opracowania planistyczne i inne dokumenty dotyczące rozwoju gminy (wskazane w 

rozdziale 2) oraz inwestycje zrealizowane po 1998 roku. 

 W opracowaniu formy ujednoliconej części tekstu „Kierunki” uwzględniono kierunkowe 

działania zawarte w w/w dokumentach oraz najważniejsze zrealizowane inwestycje. Są one zgodne 

z celami i kierunkami działań proponowanymi w Studium, a jako już zrealizowane nie mogą być 

przedmiotem dalszych ustaleń. Do najważniejszych z nich należą: 

1. Opracowania planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy w granicach 

administracyjnych, 

2. Budowa wiejskich wodociągów zbiorczych na terenie całej gminy, 

3. Realizacja programu gospodarki odpadami, 

4. Budowa budynku dla Urzędu Gminy. 

 W redakcji tej części tekstu uaktualniono również informacje dotyczące np. numerów dróg – 

droga nr 717 ma obecnie numer 50, nazw obiektów – Mazowiecki Park Krajobrazowy wchodzi 

obecnie w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Mazowieckiego, Chojnowskiego i 



 12 

Brudzeńskiego.  

 Nową formę zapisu mają rozdziały:  

− XXI. Zasady gospodarki przestrzennej dotyczące obszarów zabudowanych, 

− XXII. Kierunki rozwoju obszarów osadniczych. Kierunki rozwoju dotyczące infrastruktury 

społecznej,  

− XXVI. Obszary objęte obowiązkiem sporządzania planów miejscowych. 

 Ujednolicona forma części graficznej wykonana została na urzędowych kopiach mapy w 

skali 1:25000 z uwzględnieniem treści zawartych na rysunkach obowiązujących planów. 
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UWARUNKOWANIA 
 

I.  POŁOŻENIE I POZYCJA GMINY KOŁBIEL W WOJ. SIEDLECKI 

1. Położenie 

Gmina Kołbiel położona jest w zachodniej części województwa siedleckiego. Graniczy od 

północy z gminą Mińsk Mazowiecki, od wschodu z gminą Siennica, od południowego-wschodu z 

gminą Pilawa, od południowego-zachodu z gminą Osieck oraz wsią Zabieżki należącą do woj. 

warszawskiego, od zachodu z terenami woj. warszawskiego. 

Gmina Kołbiel w systemie osadniczym woj. siedleckiego położona jest na uboczu. Głównym 

ośrodkiem gminy jest wieś Kołbiel. Centrum administracyjno-usługowe Kołbieli jest oddalone: 17 

km od Mińska Maz., 50 km od Siedlec, 49 km od Warszawy, 15 km od Otwocka woj. warszawskie. 

Przez teren gminy przebiega droga expresowa S-17 Warszawa-Lublin-Zamość-Hrebenne 

(granica państwa) realizująca powiązania o znaczeniu międzynarodowym i krajowym oraz droga 

krajowa nr 717 o znaczeniu międzyregionalnym. 

2. Powierzchnia, gęstość zaludnienia 

Powierzchnia 106 km2 stawia gminę w grupie mniejszych obszarowo, zaś liczba 

mieszkańców 8130 osób w grupie średnich. Gęstość zaludnienia 77 osób/km2 jest zbliżona do 

średniej gęstości na obszarach wiejskich w woj. siedleckim. Cechą charakterystyczną gminy jest 

wysoki stopień koncentracji ludności we wsi gminnej. W Kołbieli mieszka około 1900 osób. Z 

pozostałych 27 miejscowości statystycznych największe pod względem liczby ludności są: 

Rudzienko - 690 osób, Rudno - 478 osób, Kąty - 465 osób, Gadka - 443 osoby, Lubice - 410 osób, 

Chrosna - 407 osób, Człekówka - 358 osób, Sufczyn - 349 osób. 

3. Funkcje gminy 

Podstawową funkcją gminy jest rolnictwo, uzupełniającymi funkcjami są: drobna 

wytwórczość, przemysł, rekreacja i wypoczynek. Wieś Kołbiel pełni funkcję lokalnego ośrodka 

obsługi ludności dla obszaru gminy. 

4. Pozycja gospodarcza gminy 

4.1.  Rolnictwo 

Wskaźnik poziomu rozwoju rolnictwa stawia gminę Kołbiel w grupie o niskim poziomie w 

porównaniu z pozostałymi gminami w województwie siedleckim. O takiej pozycji decyduje: 



 14 

− niski wskaźnik rolniczej przestrzeni produkcyjnej wg IUNG, w gminie Kołbiel wynosi on 58,3 pkt 

i jest niższy od średniego dla województwa o 1,5 pkt, 

− niski udział gleb klas bonitacyjnych I-IV - 57,4%, przy czym dominują głównie klasy IVa i IVb, 

− na 1 gospodarstwo rolne przypadało średnio 7,0 ha powierzchni ogólnej, 

− obsada trzody chlewnej i bydła na 100 ha użytków rolnych wynosiła 82 szt. i 53 szt. (średnia dla 

województwa 96 szt. i 51 szt.), 

− niewystarczający system obsługi rolnictwa. 

4.2.  Przemysł, drobna wytwórczość 

 O rozwoju produkcji przemysłowej decydują następujące zakłady: 

1. Fabryka Palników i Urządzeń Grzewczych „IMP-Wagner" w Kołbieli - zatrudniające ok. 70 

 osób. 

2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „JOWEX" Zakład Nr 1 w Woli Sufczyńskiej - 

zatrudniający 64 osoby. 

3. Przedsiębiorstwo Zagraniczne „KISS" - szycie odzieży w Kołbieli - zatrudniające 50 osób. 

4. Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej w Jedlance, Zakład Ceramiczny we wsi Bocian-

Anielinek - zatrudniający 20 osób w sezonie do 30 osób. 

5. Spółdzielnia Pracy "Cerata" we wsi Rudno zatrudniająca ok. 30 osób. 

6. Przedsiębiorstwo Surowców Wtórnych "MARKAB" we wsi Sufczyn zatrudniające 20 osób. 

 Działalność gospodarczą prowadzą również osoby indywidualne zatrudniające przeważnie 

kilka osób. 

W 1995r. liczba podmiotów gospodarczych wynosiła 265, z czego 110 było zarejestrowane 

we wsi Kołbiel. Liczba podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wynosiła w 

1995r. - 30, co oznacza poziom zbliżony do wskaźnika w gminach wiejskich na obszarze woj. 

siedleckiego. 

5. Infrastruktura społeczna 

Wśród 66 gmin województwa siedleckiego gmina Kołbiel znajduje się na 36 miejscu pod 

względem wyposażenia w obiekty i urządzenia infrastruktury społecznej. W wielu wsiach gminy 

wyposażenie w obiekty i urządzenia infrastruktury społecznej jest niewystarczający. Wyjątkiem jest 

sama wieś gminna ze stosunkowo sporą ilością usług o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym. We 

wsi Kołbiel znajduje się ośrodek oświaty o znaczeniu ponadlokalnym tj. Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa na ok. 550 uczniów z internatem. 

Szkoły podstawowe są przepełnione. Do szkół tych uczęszcza ok. 1200 dzieci, podczas gdy 

dysponują one ok. 900 miejscami. 

Niewystarczająca jest liczba zakładów ambulatoryjnych służby zdrowia oraz personelu 

medycznego. W gminie Kołbiel funkcjonuje tylko 1 apteka. Liczba ludności przypadająca na 1 

aptekę jest bardzo wysoka. Szczególnie niski jest wskaźnik telefonizacji gminy. 
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6. Infrastruktura sanitarna 

Na tle woj. siedleckiego poziom infrastruktury sanitarnej gminy Kołbiel jest niski, jedynie w 

zakresie gazyfikacji wysoki. Z wodociągu zbiorowego korzysta tylko 11 % gospodarstw domowych, 

z sieci gazu ziemnego ponad 40% (średnio na terenach wiejskich województwa 6%). Gospodarka 

ściekowa na terenie gminy jest nieuporządkowana. Brak jest oczyszczalni ścieków. Brak jest także 

uporządkowanego wysypiska odpadów stałych. 

7. Elektroenergetyka 

Na tle średnich wskaźników dla woj. siedleckiego stan techniczny lokalnych systemów 

urządzeń elektroenergetycznych gm. Kołbiel przedstawia się dosyć korzystnie: 

− stan dobry ok. 36%; średnia dla województwa 40,7%, 

− stan średni ok. 46%; średnia dla województwa 19,5%, 

− stan zły ok. 18 %; średnia dla województwa 39,8%. 

− Gmina Kołbiel nie posiada własnego źródła energii SN 15kV i zasilana jest ze stacji 110/15kV 

zlokalizowanych w gminach sąsiednich: Mińsk Maz. i Pilawa. W wyjątkowych sytuacjach 

zasilanie gminy może przejąć również stacja 110/15 kV położona na terenie Rejonu 

Energetycznego Otwock. 

8. Komunikacja 

Pozycja gospodarcza gminy jest znacznie lepsza, poprzez możliwość dogodnych połączeń 

komunikacyjnych zarówno z obszarem całego woj. siedleckiego jak i płd.-wsch. części Polski. 

Umożliwia to droga expresowa S-17, droga krajowa 717 i dobrze rozwinięta sieć dróg 

wojewódzkich. 
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II.  SYSTEM POWIĄZAŃ ZEWNĘTRZNYCH 

1. Powiązania przyrodnicze 

1.1.  Położenie gminy Kołbiel na tle systemów ECONET-PL i ESOH 

System Econet-PL obejmuje najcenniejsze pod względem przyrodniczym obszary Polski, 

głównie doliny rzek i większe kompleksy leśne (Liro i inni 1995). Zachodnia część gm. Kołbiel 

należy - w systemie ECONET-PL do obszaru 23M - obszaru węzłowego o znaczeniu 

międzynarodowym. Obszar 23M zwany Obszarem Środkowej Wisły obejmuje rozległy obszar 

doliny Wisły (z przylegającymi większymi kompleksami leśnymi) pomiędzy Sandomierzem a 

Warszawą. 

 Gminę Kołbieli przecina korytarz ekologiczny o randze krajowej - dolina rzeki Świder, 

będąca elementem systemu ECONET-PL. Dolina Świdra w dolnym biegu przecina północną część 

obszaru 23M w woj. warszawskim objętego ochroną prawną jako Mazowiecki Park Krajobrazowy 

(MPK). Po opuszczeniu MPK rzeka Świder uchodzi do Wisły stanowiącej centralną część obszaru. 

W płd.-zach części gminy znajduje się fragment MPK obejmujący duże kompleksy leśne o 

szczególnych walorach przyrodniczych. 

1.2.  Powiązania z Obszarami Chronionego Krajobrazu 

Północno-wschodnia granica gminy Kołbiel styka się z Mińskim Obszarem Chronionego 

Krajobrazu. Północno-zachodnia granica gm. Kołbiel styka się z Obszarem Chronionego 

Krajobrazu w woj. warszawskim. 

Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu (obejmuje znaczną część gm. Kołbiel) 

przekracza gm. Kołbiel obejmując od strony południowo-wschodniej część gm. Siennica i Parysów, 

a od strony południowej gminę Pilawa. 

W kierunku zachodnim kompleksy lasów włączono do Nadwiślańskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu. Łączą się one kompleksami leśnymi z trzema rezerwatami przyrody: 

„Czarci Dół”, „Bocianie Gniazdo". „Szerokie Bagno", położonymi w gminie Celestynów w woj. 

warszawskim. Ilustruje to rys. pt. „Powiązania przyrodnicze". Przy wschodniej i północnej granicy 

gminy Kołbiel brak jest ważniejszych powiązań z kompleksami leśnymi sąsiednich gmin. 

 

 

 



 
1
7
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2. Powiązania w zakresie infrastruktury społecznej 

Wieś Kołbiel położona jest na skrzyżowaniu dwóch ważnych szlaków komunikacyjnych: 

międzynarodowego nr S-17 Warszawa-Lublin i krajowego nr 717 Mińsk Mazowiecki-Warka. Na 

szlakach tych znajdują się miasta: Warszawa, Garwolin i Mińsk Maz., do których Kołbiel ciąży, aby 

korzystać z usług ponadpodstawowych. 

Wieś i gmina są tradycyjnie powiązane z Mińskiem Mazowieckim, który przed rokiem 1975 

był siedzibą administracji powiatowej, obecnie rejonowej. Obok obsługi administracyjnej na 

poziomie rejonu w Mińsku Maz. zgrupowane są obiekty i placówki, z których korzysta ludność 

gminy Kołbiel. Należą do nich: szkoły ponadpodstawowe i maturalne, szpital i przychodnia 

rejonowa, oddziały banków, ZUS, instytucje ubezpieczeniowe, sądownictwo rejonowe, oddział 

PKS, kultura, handel, rzemiosło, miejsca pracy. Część ludności gminy korzysta także z dojazdów 

do pracy w Garwolinie i Warszawie. 

W sąsiedniej gminie Siennica istnieje Liceum Pedagogiczne z szerokim zasięgiem na 

województwo. Uczą się w nim także młodzi mieszkańcy gminy Kołbiel. Warszawa i Garwolin pełnią 

dla Kołbieli rolę uzupełniającą w stosunku do Mińska Maz., głównie w kulturze, handlu i rzemiośle. 

Miasto wojewódzkie Siedlce pełni nie tylko rolę administracyjną, lecz także służy mieszkańcom wsi 

i gminy Kołbiel w zakresie: oświaty ponadpodstawowej, nauki, specjalistycznych placówek służby 

zdrowia, kultury, sądownictwa wojewódzkiego, handlu, rzemiosła, itp. 

3. Powiązania komunikacyjne 

Gmina Kołbiel położona jest na styku woj. siedleckiego i warszawskiego. Przez teren gminy 

przebiegają dwie drogi krajowe: 

− nr 17 Warszawa-Zakręt-Lublin-Hrebenne-granica państwa. Droga III kl. technicznej o znaczeniu 

międzyregionalnym realizująca powiązania o zasięgu krajowym w kierunku centrum - płd.-wsch. 

oraz powiązania z Ukrainą (przejścia graniczne w Hrebennem i Dorohucku). Droga nr 17 ma 

duże znaczenie dla komunikacji autobusowej. Poprzez nią odbywają się powiązania 

autobusowe z terenem woj. lubelskiego i zamojskiego. 

− droga 717 Sobolew – Mszczonów – Grójec - Góra Kalwaria - Mińsk Maz. Droga III klasy 

technicznej o znaczeniu regionalnym mająca szczególne znaczenie dla ruchu tranzytowego 

(obwodnica TIR), odbywającego się z kierunku zachodniego w kierunku wschodnim i 

południowym realizująca powiązania z województwami: warszawskim, radomskim i 

skierniewickim. 
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Przez teren gminy przebiegają dwie linie kolejowe, tj. linia kolejowa osobowa dwutorowa 

zelektryfikowana W-wa-Otwock-Pilawa-Dęblin-Lublin i linia towarowa Pilawa-Mińsk Maz. 

4. Powiązania w zakresie infrastruktury technicznej 

Przez teren gminy Kołbiel przebiegają następujące urządzenia infrastruktury technicznej, 

stanowiące system powiązań zewnętrznych: 

− magistrala gazowa relacji Puławy-Warszawa Ф500 oraz odgałęzienie w/w magistrali do Mińska 

Maz. Ф 100, 

− stacja transformująco-rozdzielcza 110/15 kV w Mińsku Maz. stanowiąca podstawowe źródło 

energii elektrycznej SN 15kV, 

− stacje 110/15kV w Pilawie i Otwocku - stanowiące rezerwowe źródło energii elektrycznej SN 

15kV, 

− cztery magistralne linie napowietrzne 110/15kV: „Mińsk Maz.-Kołbiel", „Mińsk Maz.-Siennica", 

„Pilawa-Augustówka", „Otwock-Kołbiel". 
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III.  SYTUACJA SPOŁECZNA GMINY 

1. Demografia i zasoby siły roboczej 

 Wg stanu na 31.XII.1994r. gmina Kołbiel zajmuje 106 km2, liczy zaś 8130 mieszkańców, w 

tym 4149 kobiet i 3981 mężczyzn. Na 1 km2 przypada 77 osób, co lokuje ją na 7 miejscu wśród 

gmin woj. siedleckiego pod względem wielkości zaludnienia. 

1.1.  Rozmieszczenie ludności  

Gmina Kołbiel składa się z 28 miejscowości statystycznych, z których największe pod 

względem liczby ludności to: Kołbiel - 1882 osoby, Rudzienko - 690 osób, Rudno- 487 osób, Kąty - 

465 osób, Gadka - 443 osoby, Chrosna - 407 osób, Człekówka - 358 osób, Sufczyn - 349 osób, 

Lubice - 410 osób. Pozostałe miejscowości liczą od 253 mieszkańców (Wola Sufczyńska) do 52 

(Stara Wieś Druga). Wśród 28 położonych w gminie Kołbiel miejscowości jest 6 miejscowości 

liczących do 100 mieszkańców, 10 miejscowości od 100 do 200 mieszkańców i 3 miejscowości od 

200 do 300 mieszkańców. 

1.2.  Zmiany w stanie ludności 

Stan ludności w gminie Kołbiel ma charakter zmienny. 

 

Tabela 1. 

Lata Stan ludności 
Dynamika 
ludności 

1950 7693 x 

1960 8112 105.4 

1970 8114 100 

1978 7804 96.2 

1988 7939 101.7 

 

Źródło: NSP 1950, 1960, 1970, 1980, 1988 

------------------------------ 

1/ wg NSP 1988r. 
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STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

GMINY KOŁBIEL 

 

Dynamika ludności w latach 1978 – 1995 /wg NSP/ 

 

Tabela 2. 

Nazwa 2    Og -78   Og-88    Og-95      88-78      95-78        95-88 

Gm. Kołbiel 7804 7939 8121 101,7 104,1 102,3 

Antoninek 86 87 81 101,2 94,2 93,1 

Bocian 206 181 163 87,9 79,1 90,1 

Borków 62 49 61 79,0 98,4 124,5 

Chrosna 381 397 407 104,2 106,8 102,5 

Chrząszczówka 141 144 167 102,1 118,4 116,0 

Człekówka 315 318 358 101,0 113,7 112,6 

Dobrzyniec 347 255 244 73,5 70,3 95,7 

Gadka 411 435 443 105,8 107,8 101,8 

Głupianka 193 190 167 98,4 86,5 87,9 

Gózd 71 59 68 83,1 95,8 115,3 

Karpiska 165 166 183 100,6 110,9 110,2 

Kąty 399 408 465 102,3 116,5 114,0 

Kołbiel 1295 1695 1 822 130,9 140,7 107,5 

Lubice 423 407 410 96,2 96,9 100,7 

Nowa Wieś 78 71 69 91,0 88,5 97,2 

Oleksin 98 92 98 93,9 100,0 106,5 

Podgórzno 187 155 152 82,9 81,3 '98,1 

Radachówka 140 144 143 102,9 102,1 99,3 

Rudno 477 430 487 90,1 102,1 113,3 

Rudzienko 665 674 690 101,4 103,8 102,4 

Sępochów 277 247 222 89,2 80,1 89,9 

Siwianka 165 149 135 90,3 81,8 90,6 

Skorupy 129 112 103 86,8 79,8 92,0 

Stara Wieś Druga 54 55 52 101,9 96,3 94,5 

Sufczyn 354 351 349 99,2 98,6 99,4 

Teresie 195 167 153 85,6 78,5 91,6 

Władzin 2.8 252 176 105,9 73,9 69,8 

Wola Sufczyńska 252 249 253 98,8 100,4 101,6 
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Og_78 - liczba ludności w 1978 r   

Og_88 - liczba ludności w 1988 r  

Og_95 - liczba ludności w 1995 r 

 

Dynamika ludności w latach 

88_78 - 1988 – 1978 

95_95 - 1995 – 1978 

95_88 -1995 – 1988 

 

Według danych zawartych w tab. 1 w okresie spisowym stan ludności powiększył się o 

5,4%, w latach 1960-1970 był stabilizowany, w latach 1970-1978 obniżył się o 3,8%, a w latach 

1978-1988 wzrósł o 1,7%. W latach 1978-1995 ludność powiększyła się o 4,1%. Przyrost ludności 

dokonał się głównie w Kołbieli oraz w Kątach. Dokonał się także w miejscowości przyległej do 

Kołbieli - Gadce (5,8%) oraz we wsiach znajdujących się między linią kolejową Otwock-Łaskarzew 

a drogą Warszawa-Garwolin (Chrosna, Kąty, Chrząszczówka, Człekówka, Karpiska), ponadto w 

Radachówce, w Rudzienku i Rudnie. W pozostałych wsiach miała miejsce stabilizacja ludności lub 

jej zmniejszenie. Najwięcej ludności, bo ponad 20% ubyło w Dobrzyńcu, Teresinie, Bocianie, 

Władzinie i Skorupach. Ilustruje to poniższa tabela. 

 

Tabela 2. Ruch naturalny 

na 1000 ludności 
Lata Urodzenia Zgony 

Przyrost 
naturalny urodzenia zgony 

przyrost 
naturalny 

1975 141 56 85 18,0 7,2 10,8 

1976 137 82 55 17,7 10,6 7,1 

1977 117 70 47 15,4 9,2 6,2 

1978 132 84 48 17,6 11,2 6,4 

1979 127 77 50 16,2 9,8 6,4 

1980 135 90 45 17,4 11,6 5,8 

1981 132 87 45 17,0 11,2 5,8 

1982 147 83 64 18,7 10,6 8,1 

1983 160 105 55 20,5 13,5 7,0 

1984 134 108 26 17,2 13,8 3,4 

1985 145 108 37 18,5 13,8 4,7 

1986 148 89 59 18,8 11,3 7,5 

1987 122 86 36 15,3 10,8 4,5 

1988 121 85 36 15,2 10,9 4,3 
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1989 121 81 40 15,5 10,4 5,1 

1990 122 98 24 15,4 12,4 3,0 

1991 127 92 35 16,0 11,6 4,4 

1992 128 107 21 16, l 13,4 2,6 

1993 107 84 23 13,4 10,5 2,9 

1994 111 87 23 13,9 10,9 3,0 

ogółem 2614 1759 855 16,7 11,2 5,5 

źródło: Podstawowe dane statystyczne wg miast i gmin. WUS Siedlce 

 

Tabela 3. Migracje stałe 

Lata Napływ Odpływ Saldo migracji 

1975 67 226 -159 

1976 86 305 -219 

1977 69 251 -182 

1978 128 300 -172 

1979 99 195 -96 

1980 127 164 -37 

1981 132 176 -44 

1982 146 149 -3 

1983 71 115 -44 

1984 111 98 13 

1985 72 105 -33 

1986 103 93 10 

1987 102 132 -30 

1988 75 101 -26 

1989 66 75 -9 

1990 118 81 37 

1991 57 58 -1 

1992 93 64 29 

1993 88 90 -2 

1994 104 110 -6 

ogółem 1914 2888 974 

źródło: Podstawowe dane statystyczne wg miast i gmin WUS Siedlce 

1.3.  Ruch naturalny 

Przyrost ludności związany był z przyrostem naturalnym (tabela 2). W latach 1975-1994 z 

tego tytułu przybyło 855 osób. Nie był to jednak przyrost duży. Na 1000 ludności wyniósł on tylko 

5,5 osób, podczas gdy w gminach woj. siedleckiego ukształtował się na poziomie 8 osób. 



 27 

Począwszy od roku 1987 stał się jeszcze niższy, wynosząc w latach 1987-1994 - 3,7%. 

Przyczyną tego był spadek urodzeń żywych przy prawie niezmienionym wskaźniku zgonów. 

1.4.  Migracje stale 

Z tytułu migracji stałych ubyło w latach 1975-1994 974 osoby (tab.3). Największe nasilenie 

odpływu ludności przypadało na lata 1973-1978, po tym okresie stawało się coraz mniejsze. W 

kilku latach: w 1984, 1986, 1990 doszło nawet do nadwyżki napływu nad odpływem ludności, a w 

ostatnich latach do równowagi między napływem a odpływem ludności. 

1.5.  Struktura ludności wg wieku i płci 

Tabela 4. Struktura ludności wg wieku i płci w 1994r. 

Grupy 
wiekowe 

Liczba ludności  
w grupach 
wiekowych 

Liczba kobiet w 
grupach 
wiekowych 

Liczba mężczyzn 
w grupach 
wiekowych 

Kobiety na 100 
mężczyzn 

Ogółem 8130 4149 3981 104 

0-2 350 160 190 84 

3-6 511 239 272 88 

7-14 1125 545 580 94 

15-17 459 280 179 156 

18-19 255 141 114 124 

20-29 1003 476 527 90 

30-39 1274 586 688 85 

40-49 959 451 508 89 

50-59 683 370 313 118 

60-64 379 197 182 108 

65i więcej 1132 704 428 164 

Źródło: Dane statystyczne wg gmin w woj. siedleckim WUS 1994r. 

 

Na podstawie tabeli 4 można stwierdzić, że gmina Kołbiel charakteryzuje sie dość korzystną 

strukturą ludności wg wieku. Na koniec 1994r w stosunku do struktury wojewódzkiej posiada 

wyższy procent ludności w wieku przedprodukcyjnym (30,07% Kołbiel, 29,83% na wsi w woj. 

siedleckim) oraz niższy w wieku poprodukcyjnym (16,35 % w Kołbieli, 18,33 % na wsi w 

województwie siedleckim). 
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STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

 PRZESTRZENNEGO GMINY KOŁBIEL 

 

 
Ludność wg wieku w poszczególnych wsiach gm. Kołbiel w 1998r. 

 
Nazwa wsi Og-88 Pprod Prod Popr Pprod 

% 

Prod 

% 

Popr 

% 

0.  gm. Kołbiel 7939  2346  4321 1272 29,6                   54,4                 16 

1.  Antoninek 87 21 52 14 24,1 59,8 16,1 

2.  Bocian 181 53 98 30 29,3 54,1 16,6 

3.  Borków 49 5 30 14 10,2 61,2 28,6 

4.  Chrosna 397 108 218 71 27,2 54,9 17,9 

5.  Chrząszczówka 144 33 95 16 22,9 66,0 11,1 

6.  Człekówka 318 92 184 42 28,9 57,9 13,2 

7.  Dobrzyniec 255 74 134 47 29,0 52,5 18,4 

8.  Gadka 435 131 232 72 30,1 53,3 16,6 

9.  Głupianka 190 49 93 48 25,8 48,9 25,3 

10.  Gózd 59 18 33 8 30,5 55,9 13,6 

11.  Karpiska 166 42 98 26 25,3 59,0 15,7 

12.  Kąty 408 108 238 62 26,5 58,3 15,2 

13.  Kołbiel 1695 636 887 172 37,5 52,3 10,1 

14.  Lubice 407 117 232 58 28,7  57,0 14,3 

15.  Nowa Wieś 71 14 41 16 19,7 57,7 22,5 

16.  Oleksin 92 34 44 14 37,0 47,8 15,2 

17.  Podgórzno 155 30 88 37,0 19,4 56,8 23,9 

18.  Radachówka 144 31 78 35 21,5 54,2 24,3 

19.  Rudno 430 122 229 79 28,4 53,3 18,4 

20.  Rudzienko 674 202 366 106 30,0 54,3 15,7 

21.  Sępochów 247 62 133 52 25,1 53,8 21,1 

22.  Siwianka 149 35 83 31 23,5 55,7 20,8 

23.  Skorupy 112 29 64 19 25,9 57,1 17,0 

24.  Stara Wieś Druga 55 18 27 10 32,7 49,1 18,2 

25.  Sufczyn 351 104 181 66 29,6 51,6 18,8 

26.  Teresin 167 48 91 28 28,7 54,5 16,8 

27.  Władzin 252 65 137 50 25,8 54,4 19,8 

28.  Wola Sufczyńska 249 65 135 49 26,1 54,2 19,7 

 

Og_88 - ogółem ludność w 1988 r. 

Pprod - ludność w wieku przedprodukcyjnym 
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Prod - ludność w wieku produkcyjnym 

Popr - ludność w wieku poprodukcyjnym  

 

Ponadto w grupie "produkcyjnej" posiada wyższy udział osób w wieku mobilnym a niższy w 

wieku niemobilnym. Występują znaczne dysproporcje w strukturze ludności wg płci. W grupach 

liczących 15-19 lat oraz 18-19 lat występuje przewaga kobiet, w grupach wiekowych 20-29, 30-39, 

40-49 przeważają mężczyźni zaś w grupach liczących 50 lat i więcej przewaga kobiet. 

W poszczególnych wsiach struktura ludności jest dość zróżnicowana. Wg NSP 1988 

najmłodsza ludność zamieszkuje Kołbiel. W miejscowości tej aż 38% ludności nie ukończyło 18 lat, 

a tylko 10,4% przekroczyło wiek produkcyjny. Młodą ludność posiadają także wsie takie jak Gózd, 

Lubice, Chrzęszczówka, Kąty, Oleksin, Rudzienko. Najbardziej zaawansowany proces starzenia 

występuje w Borkowie, Głupiance, Radachówce, Podgórznie, Nowej Wsi. Ilustruje to rys. pt. 

"Ludność w wieku poprodukcyjnym". 

Największym skupiskiem dzieci w wieku szkolnym jest sam ośrodek gminny (ok. 300 dzieci) 

a w dalszej kolejności: Rudzienko - ok. 90 dzieci, Gadka - ok. 60 dzieci, Rudno - ok. 60, Sufczyn - 

ok. 50, Lubice - ok. 50, Kąty - ok. 50, Człekówka - ok. 45, Chrosna - ok. 40. W pozostałych wsiach 

ich liczba waha się od 0 (Borków) do 30 (Sępochów i Wola Syfczyńska). 

 

Tabela 5. Ludność w wieku 15 lat i więcej wg poziomu wykształcenia w 1988r. 

Wyszczególnie
nie 

Ogół
em 

Wyż. Śred. 
Zas. 
zaw. 

Podst 
Bez 
wyksz 

Wyż. 
% 

Śred.
% 

Zas. 
% 

Podst
% 

Bez 
wykszt
% 

Gm. Kołbiel 6009 79 743 1599 2534 1054 1,3 12,4 26,6 42,2 17,5 

Siwianka 120 - 8 20 81 11 - 6,7 16,7 67,5 9,2 

Dobrzyniec 189 - 5 47 94 43 - 2,6 24,9 49,7 22.8 

Rudzienko 499 2 64 146 192 95 0,4 12,8 29,3 38,5 19,0 

Teresin 129 - 11 37 54 27 - 8,5 28,7 41,9 20,9 

Olesiu 66 - 2 19 32 13 - 3,0 28,8 48,5 19,7 

Sępochów 188 - 13 57 55 63 - 6,9 30,3 29,3 33,5 

Borków 46 1 3 10 17 15 2,2 6,5 21,7 36,9 32,6 

Rudno 321 - 22 93 158 48 - 6,9 29,0 49,2 14,9 

Bocian 138 - 5 41 68 24 - 3,6 29,7 49,3 17,4 

Nowa Wieś 60 2 4 12 28 14 3,3 6,6 20,0 46,7 23,3 

Gózd 43 - 3 12 19 9 - 7,0 27,9 44,2 20,9 

Stara Wieś  
Druga 

38 - 2 16 15 5 - 5,3 42,1 39,5 13,2 

Skorupy 86 - 6 21 40 19 - 7,0 24,4 46,5 22,1 

Człekówka 238 7 44 65 88 34 2,9 18,5 27,3 37,0 14,3 

Karpiska 132 3 27 38 40 24 2,3 20,5 28,8 30,3 18,2 
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Kołbiel 1252 54 286 299 527 86 4,3 22,8 23,9 42,1 6,9 

Władzin 197 - 11 53 124 9 - 5,6 26,9 62,9 4,6 

Podgórzno 127 - 13 38 42 34 - 10,2 29,9 33,7 26,8 

Wola 
Sufczyńska 

191 - 13 63 62 53 - 6,8 33,0 32,5 27,7 

Głupianka 144 - 9 33 68 34 - 6,25 22,9 47,2 23,6 

Sufczyn 262 4 24 64 101 69 1,5 9,2 24,4 38,5 26,3 

Radachówka 120 - 8 23 56 33 - 6,7 19,2 46,7 27,5 

Gadka 321 1 42 88 119 71 0,3 13,1 27,4 37,4 22,1 

Chrosna 298 3 26 98 103 68 1,0 8,7 32,9 34,6 22,8 

Antoninek 67 1 5 25 28 8 1,5 7,5 37,3 41,8 11,9 

Chrząszczówka 113 - 15 38 44 18 - 13,0 33,0 38,3 15,7 

Kąty 321 1 54 79 150 37 0,3 16,8 24,6 46,7 11,5 

Lubice 301 - 18 64 129 90 - 6,0 21,3 42,9 30,0 

źródło: NSP 1988 

 

Tabela 6. Ludność czynna zawodowo w 1988r. 

w tym 

w gosp. uspoł. czynni zawodowo % Wyszczególnie
nie 

Aktywni 

zawod. 

Czynni 

zawod. 
razem 

w tym 

na stan 

robot. 

w prze 

myśle 

w 

rolnict. w gosp 
uspoł. 

na 

stan. 

robot 

w prze- 

myśle 

 

w roI - 

nictwie 

 

m. Kołbiel 57,2 4540 1950 1372 936 2338 43,0 30,2 20,6 51,5 

Siwianka 63,8 95 23 16 13 65 24,2 16,8 13,7 68,4 

Dobrzyniec 52,2 133 44 29 11 96 33,1 21,8 8,3 72,2 

Rudzienko 60,5 408 155 108 72 254 38,0 26,7 17,6 62,3 

Teresin 50,3 84 34 27 15 53 40,5 32,1 17,9 63,1 

Oleksin 50,0 46 14 11 9 30 30,4 23,9 19,6 65,2 

Sępochów 61,5 152 40 28 25 101 16,3 18,4 16,4 66,4 

Borków 75,5 37 9 7 4 28 24,3 18,9 10,8 75,7 

Rudno 54,4 234 107 90 57 128 45,7 38,5 24,4 54,7 

Bocian 51,9 94 44 37 27 44 46,8 15,8 28,7 46,8 

Nowa Wieś 71,8 51 16 12 6 32 31,4 23,5 11,8 62.7 

Gózd 61,0 36 10 7 4 26 27,8 19,4 11,1 72,2 

Stara Wieś 
Druga 

54,5 30 15 14 8 15 50,0 46,7 26,6 46,6 



 32 

Skorupy 67,0 75 13 11 7 57 17,3 14,7 9,3 76,0 

Człekówka 62,6 199 106 72 52 89 53,3 36,2 26,1 44,7 

Karpiska 63,3 105 53 35 29 45 505 33,3 27,6 42,9 

Kołbiel 47,2 800 599 344 213 111 74,9 43,0 26,6 13,9 

Władzin 63,9 161 55 46 32 95 34,2 28,6 19,9 59,0 

Podgórzno 67,1 104 32 26 11 69 30,8 25,0 10,6 66,3 

Wola 
Sufczyńska 

61,8 154 51 41 37 96 33,1 26,6 24,0 62,3 

Głupianka 66,3 126 23 20 16 96 18,3 18,3 12,7 76,2 

Sufczyn 65,5 230 44 30 37 163 19,1 13,0 16,1 70,9 

Radachówka 58,3 84 15 15 18 58 17,9 17,9 21,4 69,0 

Gadka 61,1 266 110 89 53 137 41,4 33,5 19,9 51,5 

Chrosna 57,2 227 97 81 52 119 42,7 35,7 22,9 52,4 

Antoninek 62,1 54 21 17 9 28 38,9 31,5 16,7 51,9 

Chrząszczówka 64,6 93 44 37 29 39 47,3 39,8 31,2 41,9 

Kąty 57,4 234 117 83 58 106 50,0 35,5 24,8 45,3 

Lubice 56,0 228 59 39 32 159 25,9 17,1 14,0 69,7 

źródło: NSP 1988 

1.6.  Ludność wg źródeł utrzymania 

W gminie Kołbiel bardzo dużą rolę odgrywa praca poza rolnictwem. llustruje to rys. pt. 

„Ludność utrzymująca się z pracy poza rolnictwem”. Wg NSP 1988 utrzymuje sie z niej 48,2% 

ogółu ludności. Szczególne miejsce zajmuje ona w ośrodku gminnym. Jest ona źródłem dochodów 

dla 72,0% mieszkańców. Głównym źródłem dochodów jest także dla ludności takich wsi jak: 

Karpiska (63,9%), Chrząszczówka (58,4%), Człekówka (57,2%), Bocian (55,3%), Kąty (53,7%), 

Gadka (52,9%), Chrosna (49,6%) położonych między linią kolejową Otwock-Łaskarzew a drogą 

Warszawa-Garwolin. Na pozostałym terenie głównym źródłem utrzymania jest praca w rolnictwie. 

Utrzymuje się z niej ponad 50% ludności. Największy procent tej ludności żyje w Borkowie (67,3%), 

Głupiance (63,7%), Podgórznie (58,7%), Dobrzyńcu (56,9%), Sufczynie (56,4%). Z 

niezarobkowego źródła utrzymuje się 13,6% ludności. Najwięcej, bo 22,5% w Nowej Wsi, 19,2% w 

Dobrzyńcu, 18,6% w Teresinie, 18,2% w Bocianie, 18,0% w Radachówce, a najmniej w Gadce 

7,1%, Sufczynie 8,5%, Gózdzie 8,5%, Chrząszczówce 9,7%, Oleksinie 9,8%. 
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1.7.  Ludność wg poziomu wykształcenia 

Poziom wykształcenia ludności jest nieznacznie wyższy od poziomu wykształcenia 

typowego dla gmin województwa siedleckiego. Wg ostatniego NSP 1,3% ludności w wieku 15 lat i 

więcej posiada wykształcenie wyższe, 12,4% - średnie, 26,6% - zasadnicze zawodowe, 42,2% - 

podstawowe i 17,5% pozostaje bez wykształcenia. Najwyższym poziomem wykształcenia 

charakteryzują się mieszkańcy Kołbieli. Jest on zbliżony do poziomu wykształcenia mieszkańców 

małych miast w województwie siedleckim. W miejscowości tej 4,3% mieszkańców posiada 

wykształcenie wyższe, 22,8% - wykształcenie średnie, 23,9% - wykształcenie zasadnicze 

zawodowe, 42,1% podstawowe, a 6,9% pozostaje bez wykształcenia. Wyższy poziom od 

przeciętnego reprezentują mieszkańcy wsi Człekówka, Karpiska, Władzin. 

1.8.  Aktywni zawodowo 

Wg NSP 1988 aktywność zawodowa ukształtowała się na poziomie 57,2% (tab. 6). W 

większości wsi była ona znacznie wyższa od wyżej wymienionej. W dwóch miejscowościach: 

Borkowie i Nowej Wsi przekroczyła 70%, a w 14 (Siwianka, Rudzienko, Sępochów, Gózd, Skorupy, 

Człekówka, Karpiska, Władzin, Wola Sufczyńska, Głupianka, Sufczyn, Gadka, Antoninek, 

Chrząszczówka) przekraczała 60%. Najniższa była w Kołbieli - 47,2%, Oleksinie - 50,0% oraz w 

Teresinie 50,3%. 

Przyjmując, że aktywność zawodowa w roku 1995 w stosunku do roku 1988 nie zmieniła 

się, szacuje się, że czynni zawodowo tworzyli grupę liczącą 4650 osób. Z tego ok. 2300 osób 

pracowało poza rolnictwem, a 2350 osób w rolnictwie. 

1.9.  Miejsca pracy 

Szacuje się, że na terenie gminy na 31.XII.1994r funkcjonowało ok. 960 pozarolniczych 

stanowisk pracy. W tym 613 w jednostkach o liczbie pracujących poniżej 5 osób. Zlokalizowane 

były głównie w Kołbieli. Występowało jednak wiele stanowisk i poza ośrodkiem gminnym. Z 

większych to: w Bocianie - zakład ceramiki budowlanej, w Rudnie - Spółdzielnia Pracy oraz Zakład 

Poligraficzny, w Sufczynie „Markab" - Zakład Odzysku Metali Nieżelaznych, w Dobrzyńcu - 

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, w Woli Sufczyńskiej - Przedsiębiorstwo „Jowex". Ponadto 

funkcjonowało wiele hurtowni, zakładów budowlanych, betoniarskich, ślusarskich, stolarskich, 

transportowych, szewskich. 

1.10.  Dojazdy do pracy 

Położenie gminy Kołbiel spowodowało, że wiele osób dojeżdża do pracy do Mińska 

Mazowieckiego, Warszawy, Pilawy i Garwolina. Ujemne saldo migracji wahadłowych wynosi ok. 

900 osób. 
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1.11.  Bezrobocie 

Wojewódzki Urząd Pracy zarejestrował (na dzień 31.12.1994) 441 osób w gminie 

bezskutecznie poszukujących pracy. Stopa bezrobocia wyniosła 9,5%. Należała ona do 

najniższych w całym województwie siedleckim. 

 

Wnioski 

1. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że w gminie dojdzie do wzrostu 

stanu ludności. Przewiduje się, że na jej terenie będzie mieszkało ok. 8200 osób w roku 2000 i 

około 8400 osób w 2010r. 

2. Ze względu na położenie gminy, coraz większą rolę będzie odgrywał napływ ludności przy 

niewielkiej obniżającej sie tendencji odpływu ludności. Ujemne saldo migracji stałych nie 

przekroczy w skali rocznej 30 osób w latach 1993-2000 i 40 osób w latach 2000-2010. 

3. Zajdą pewne zmiany w przyroście naturalnym. Wyniesie on ok. 4% w latach 1995-2000 i ok. 

6% w latach 2000-2010. 

4. Przewiduje się następującą strukturę ludności wg wieku. 

 

2000 rok 2010 rok 
 

w liczbach bezwzgl. % w liczbach bezwzgl. % 

w wieku 
przedprodukcyjnym 

2300 28,1 2400 28,6 

w wieku produkcyjnym 4500 54,8 4500 53,6 

w wieku poprodukcyjnym 1400 17,1 1500 17,8 

ogółem 8200 100,0 8400 100,0 

 

5. Grupa dzieci w wieku szkolnym będzie liczyła ok. 1000 osób w roku 2000 i ok. 1100 w roku  2010. 

6. Zajdą zmiany w rozmieszczeniu ludności. Największe zwiększenie ludności dokona się w 

miejscowości gminnej. Będzie ona liczyła ok. 1900 osób w roku 2000 i ok. 2100 w 2010r. Do 

wzrostu ludności dojdzie także w pasie między drogą Warszawa-Garwolin a linią kolejową 

Otwock-Łaskarzew. Pozostałe miejscowości będą stopniowo wyludniały się. Ze względu na 

strukturę ludności przewiduje się zanik wsi Borków. 

7. Głównym źródłem utrzymania ludności pozostanie praca poza rolnictwem. W roku 2010 stanie 

się ona podstawą utrzymania dla ok. 55% ludności. Zwiększy się do ok. 16% udział osób 

utrzymujących się z niezarobkowego źródła utrzymania, spadnie zaś do ok. 29% udział osób 

utrzymujących się z pracy w rolnictwie. 

8. Obniży się aktywność zawodowa ludności. Wyniesie ona ok. 55% w roku 2000 i ok. 52% w roku 2010. 

9. Czynni zawodowo będą liczyli ok. 4500 w roku 2000 i ok. 4350 w roku 2010. 

10. Przewiduje się, że na terenie gminy będzie funkcjonowało około 1200 stanowisk pracy poza 

rolnictwem w r. 2000 i ok. 1500 tych stanowisk w roku 2010. Większość z nich zostanie 

zlokalizowana w ośrodku gminnym. 
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11. W rolnictwie będzie pracowało ok. 2100 osób w roku 2000 i ok. 1800 w roku 2010. 

12. Nadal dużą rolę będą odgrywały dojazdy do pracy. Nadwyżka osób wyjeżdżających do pracy 

nad przyjeżdżającymi na teren gminy wyniesie ok. 1200 w r. 2000 i ok. 1050 w roku 2010. 

2. Mieszkalnictwo 

2.1.  Zmiany w zasobach mieszkaniowych w latach 1978-1994 

 Na koniec 1994r. w gminie Kołbiel było 2070 mieszkań o powierzchni użytkowej 150,6 tys. 

m2 i 7280 izbach. Zmiany w zasobach mieszkaniowych w latach 1978-1994 przedstawia poniższe 

zestawienie: 

 

Wyszczególnienie 1978 1988 1994 1988/78 1994/78 

Mieszkania 

gm. Kołbiel 1934 1880 2070 97.2 107 

wieś w województwie 113813 114427 120995 100.5 106.3 

Izby  

gm. Kołbiel 5017 6323 7280 126 145.1 

wieś w województwie 333530 363375 398670 108.9 119.5 

Powierzchnia użytkowa 

gm. Kołbiel 107.5 133.6 150.6 124.3 140.1 

wieś w województwie 6569.8 7447.7 8132 113.4 123.8 

 

 

Źródło: NSP 1978, 1988. Podstawowe dane statystyczne wg miast i gmin za 1994r. 

 

Z powyższych danych wynika, że w latach 1978-1988 nastąpił spadek liczby mieszkań przy 

jednoczesnym wzroście liczby izb i powierzchni użytkowej. Spadek liczby mieszkań w latach 1978-

88 wynika między innymi z interpretacji definicji mieszkania oraz zmian w liczbie gospodarstw 

domowych. Według danych NSP 1978 w gminie Kołbiel było 2232 gospodarstwa domowe a wg 

danych NSP 1988 - 2097. Liczba ludności wzrosła w tym czasie z 7804 osób w 1978r. do 7939 w 

1988r. W celu oceny zmian w zasobach mieszkaniowych bardziej obiektywne jest w przypadku 

gminy Kołbiel posłużenie się liczbą izb i powierzchnią użytkową. Przyrost liczby izb jak i 

powierzchni użytkowej w latach 1978-1988 oraz w latach 1980-1994 w gminie Kołbiel jest znacznie 

większy niż na wsi w województwie. Analizując zmiany w zasobach mieszkaniowych w 

poszczególnych miejscowościach możemy stwierdzić, że przyrost liczby mieszkań nastąpił przede 

wszystkim w miejscowości gminnej. W 1978r. w miejscowości Kołbiel było 294 mieszkania, 

natomiast w 1988r. 404 mieszkania. Niewielki przyrost liczby mieszkań zaobserwowano również w 

miejscowościach położonych przy linii kolejowej Dęblin-Warszawa, a mianowicie Chrosna, 

Karpiska, Człekówka, Lubice. 
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2.2.  Ruch budowlany w latach 1978-1992 

W latach 1978-1992 w gminie Kołbiel oddano do użytku 620 mieszkań, przy czym średnio 

rocznie w latach: 

 

1978-1980 137 mieszkań 67,5 

1981-1985 165 –„- 33,0 

1986-1990 205 –„- 41,0 

1991-1994 113 –„- 28,2 

 

Ruch budowlany w gminie Kołbiel jest większy niż na wsi w województwie. W latach 1992-

1994 oddano średnio rocznie do użytku w gminie 3,8 mieszkania na 1000 ludności, podczas gdy na 

wsi w województwie wskaźnik ten wynosił 2,6 mieszkania. 

2.3.  Zróżnicowanie warunków mieszkaniowych 

Rozpatrując wielkość mieszkań uwzględniono podstawowe miary, a mianowicie: liczbę izb 

na mieszkanie oraz jego powierzchnię użytkową. Na koniec 1994r. na jedno mieszkanie przypadało 

3,51 izb i 72,8 m2 powierzchni użytkowej. Porównywalne wskaźniki dla obszarów wiejskich wynosiły 

kolejno: 3,29, 67,2. Według danych NSP największe mieszkania występowały w miejscowościach: 

 

Karpiska 83,2 m2 p.uż. 3,7 izb/mieszkanie

Sufczyn 83,2                                   3,7

Skorupy 80,1                                   3,5

 

najmniejsze natomiast w miejscowościach: 

Podgórzno 54,7 m2 p.uż. 2,6 izb/mieszkanie

Bocian 55,9 3,2

Oleksin 57,1 3,2

Teresin 57,7 2,8

 

O przestronności zaludnienia mieszkań decyduje liczba osób w mieszkaniu, ich wielkość 

wyrażona liczbą izb, jak również powierzchnią użytkową. Na koniec 1994r. na jedno mieszkanie w 

gminie Kołbiel przypadało 3,86 osoby podczas gdy na wsi w województwie 3,68. Na jedną izbę w 

gminie Kołbiel przypadało 1,10 osób, na wsi w województwie 1,12. Powierzchnia użytkowa 

mieszkania na jedną osobę stanowi najwłaściwszy miernik przestronności zaludnienia mieszkań. 

Na jedną osobę w gminie przypadało 18,9 m2 powierzchni użytkowej, natomiast na wsi w 

województwie 18,2. Powyższe wskaźniki świadczą o tym, że mieszkania w gminie są zagęszczone 

mniej niż na wsi w województwie. 
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Najkorzystniejsze wskaźniki wg danych NSP 1988 występują w miejscowościach:  

  m2  pow. uż /osobę    osób/izbę 

Borków   22,6       1,07  

Karpiska   22,5       0,98 

Nowa Wieś           20,1       1,03 

 

najbardziej zagęszczone mieszkania występują w miejscowościach: 

m2 pow. uż./osobę                               osób/izbę 

Oleksin                 111,5         0,9  

Chrząszczówka       12,9                                                   1,47 

 

Samodzielność korzystania z mieszkań 

Bardzo ważnym miernikiem standardu mieszkaniowego jest możliwość samodzielnego 

korzystania z mieszkań. Według danych NSP 1988 na 1 mieszkanie w gminie przypadało 1,11 

gospodarstw domowych podczas gdy na wsi w województwie 1,13. W skali gminy wskaźnik 

samodzielności korzystania z mieszkań jest bardzo zróżnicowany. Nąjkorzystniejszy występuje w 

miejscowościach: Nowa Wieś (1,00), Gózd (1,00), Sufczyn (1,00), Radachówka (1,00), Kąty (1,00). 

Najwięcej gospodarstw domowych na mieszkanie przypadało w miejscowościach Sępochów (1,27), 

Gadka (1,23), Antoninek (1,16), Chrząszczówka (1,29), Lubice (1,30). 
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Zagęszczenie mieszkań 

Oceny stopnia zagęszczenia mieszkań dokonano w oparciu o wyniki NSP 1988. W tym celu 

mieszkania podzielono na trzy grupy: 

1. Mieszkania nadmiernie zagęszczone - o liczbie izb niższej od liczby zamieszkałych w nich osób. 

Mieszkań takich było w gminie 950. Niedobór izb w tych mieszkaniach wynosił 2297. 

Mieszkania nadmiernie zagęszczone stanowiły 50,5% ogółu mieszkań w gminie, a na 

obszarach wiejskich województwa 49,8%; 

2. Mieszkania optymalnie zagęszczone o liczbie izb równej liczbie zamieszkałych w nich osób. 

Mieszkań takich było 402, co stanowi 21,4% ogółu mieszkań w gminie. Porównywalny wskaźnik 

dla obszarów wiejskich województwa wynosił 19,8%, 

3. Mieszkania o liczbie izb wyższej od liczby zamieszkałych w nich osób.  

Mieszkań takich było 528, co stanowi 28,1% ogółu mieszkań w gminie (porównywalny wskaźnik 

dla obszarów wiejskich województwa wynosił 30,4%). 

3. Mieszkania wg ścian zewnętrznych budynku oraz okresu budowy 

Według NSP 1988 w gminie Kołbiel było 1371 mieszkań w budynkach o niepalnym 

materiale ścian. Stanowi to 74,1% ogółu mieszkań w gminie. Porównywalny wskaźnik dla obszarów 

wiejskich województwa wynosił 52,8%. Udział mieszkań starych, a więc wybudowanych przed 

1945r. w gminie Kołbiel był niższy niż na wsi w województwie. W 1988r. mieszkań takich było w 

gminie 380, co stanowi 20,5% (na wsi w województwie 24,1%). Według szacunków WUS Siedlce 

na koniec 1994r. mieszkania stare stanowiły 18,2% (na wsi w województwie 21,7%). Sytuacja 

mieszkaniowa jest zróżnicowana w poszczególnych miejscowościach. Najwięcej mieszkań o 

palnym materiale ścian wg NSP 1988 znajduje się w miejscowościach: Skorupy (72,0%), Syfczyn 

(56,0%), Radachówka (48,6%), Podgórzno (45,7%), najmniej natomiast w miejscowościach: 

Borków (6,3%), Chrząszczówka (7,1%), Nowa Wieś (10,6%), Kołbiel (12,8%), Stara Wieś Druga 

(12,6%). Największym udziałem mieszkań nowych wybudowanych po 1970r. charakteryzują się 

miejscowości: Lubice (49,5%), Wola Sufczyńska (48,0%), Kołbiel (46,2%), Dobrzyniec (46,2%). 

4. Mieszkania wg wyposażenia w instalacje sanitarne wg NSP 1988 

Na koniec 1988r. w wodociąg wyposażonych było 913 mieszkań, co stanowi 48,6% ogółu 

mieszkań. Porównywalny wskaźnik dla obszarów wiejskich województwa wynosił 37,8%. W 

wodociąg sieciowy wyposażone były miejscowości: Gózd, Skorupy, Człekówka, Chrosna. W tych 

miejscowościach wyposażenie mieszkań w wodociąg oraz pozostałe instalacje sanitarne jest 

najlepsze. Najniższym odsetkiem mieszkań wyposażonych w wodociąg charakteryzują się 

miejscowości: Bocian (1,9%), Oleksin (11,1%), Siwianka (12,8%). W latach 1988-1994 

wyposażenie mieszkań w wodociąg uległo znacznej poprawie. Wybudowano wodociąg sieciowy w 

miejscowości Lubice. Na koniec 1994r. w wodociąg sieciowy wyposażonych było 226 budynków 

mieszkalnych. Szacuje się, że na koniec 1995r. w wodociąg wyposażonych było około 55% 

mieszkań. 
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5. Relacje pomiędzy wielkością mieszkań i wielkością gospodarstw domowych 

Przeciętne gospodarstwo domowe w gminie Kołbiel liczyło wg danych NSP 1988 3,71 

osoby, podczas gdy na wsi w województwie 3,42. Wielkość gospodarstw domowych jest 

zróżnicowana w poszczególnych miejscowościach gminy. Największe gospodarstwa domowe 

występowały w miejscowościach: Oleksin (4,84), Wola Sufczyńska (4,98), Sufczyn (4,62), Gózd 

(4,54). Wg NSP 1988 przez jedno gospodarstwo domowe zajętych było 89,3% ogółu mieszkań, 

przez dwa gospodarstwa domowe 9,8%, przez trzy i więcej 0,9%. Porównywalne wskaźniki dla 

obszarów wiejskich województwa wynoszą kolejno 87,5%, 11,5%, 1,0%. Relacje pomiędzy 

strukturą mieszkań a strukturą gospodarstw domowych przedstawia poniższe zestawienie: 

 

Udział mieszkań o 
liczbie izb 

Udział gosp. 
domowych 
o liczbie osób 

Różnica między 
udz. mieszk. i gosp. Wyszczeg

ólnienie 
Og./mi
eszk. 

1-2 3-4 
5 i 
więc. 

Ogólna 
liczba 
gosp. 
domow 1-2 3-4 

5 i 
więc 

małe średni duże 

gm. 

Kołbiel 
1880 29.2 57.3 13.5 2097 30.7 37.0 32.2 -1.5 20.3 -18.8 

wieś w 

woj. 
114427 32.6 56.8 10.6 129914 39.2 33.6 27.2 -6.6 23.2 -16.6 

źródło: Wyniki NSP 1988, wyliczenia własne 

  

Z powyższego zestawienia wynika, że w gminie występuje niedobór mieszkań dużych, a 

nadwyżka mieszkań średnich. 

 

Wnioski 

1. Ośrodkiem koncentracji mieszkań w gminie Kołbiel jest miejscowość gminna. W pozostałych 

miejscowościach liczba mieszkań jest znacznie niższa i tylko w Rudzienku i  Rudnie przekracza 

100 mieszkań. 

2. Ze względu na dogodne połączenie komunikacyjne z Warszawą, Mińskiem Mazowieckim, 

Garwolinem, zarówno drogowe jak i kolejowe, stały przyrost liczby ludności, stosunkowo 

wysoką liczbę działających podmiotów gospodarczych liczba mieszkań w gminie będzie 

systematycznie wzrastała. 

3. Sytuacja mieszkaniowa w gminie Kołbiel jest lepsza niż na wsi w województwie. Dotyczy to 

wskaźników zagęszczenia mieszkań, samodzielności zamieszkania, wieku zasobów 

mieszkaniowych. Warunki mieszkaniowe w gminie Kołbiel zmieniają się znacznie szybciej niż 

średnio na wsi w województwie. Świadczą o tym poniższe wskaźniki. 

 

Gmina wieś w woj. 
Wyszczególnienie 

1978 1988 1994 1978 1988 1994 

pow. uż. w m2/osobę 13.9 17.1 18.9 14.4 16.8 18.2 
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Liczba osób na izbę 1.54 1.23 1.1 1.37 1.22 1.12 

Osób na gosp.domowe 3.46  3.71 3.45 3.42  

Gospod.domow.na mieszk. 1.15 1.11 -  1.16 1.13  

Izb na mieszkanie 2.59 3.36 3.52 2.93 3.18 3.29 

 

źródło: Wyniki NS_ 1978, 1988. Podstawowe dane statystyczne wg miast i gmin za 1994r. 

 

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację mieszkaniową w gminie Kołbiel były mniej 

korzystne niż na wsi w województwie, natomiast w roku 1988 i 1994 korzystniejsze, mimo 

znacznego wzrostu liczebności gospodarstw domowych. Jest to wynikiem większego niż średnio 

na wsi w województwie ruchu budowlanego. 

 

Szacunek potrzeb mieszkaniowych 

 Potrzeby mieszkaniowe w gminie Kołbiel wynikają z następujących przyczyn: 

- aktualnego deficytu mieszkań, 

- wymiany starych zużytych zasobów na nowe,  

- potrzeb demograficznych. 

Miarą aktualnego deficytu mieszkań jest nadwyżka liczby gospodarstw domowych nad 

liczbą mieszkań. Ze względu na brak danych dotyczących aktualnej liczby gospodarstw domowych, 

na koniec 1994r. dokonano ich szacunku przyjmując założenie, że średnie gospodarstwo domowe 

liczyło 3,70 osób. Przy takim założeniu nadwyżka liczby izb nad liczbą mieszkań czyli deficyt 

mieszkań na koniec 1994r. wynosił 130 mieszkań. Jest to górna granica deficytu i wynika z faktu, 

że istnieje grupa gospodarstw domowych dobrowolnie współzamieszkujących, które nie stwarzają 

potrzeb na własne mieszkanie. Potrzeby wymiany występują prawie we wszystkich 

miejscowościach gminy. Za kwalifikujące się do wymiany należy uznać mieszkania o palnym i 

niepalnym materiale ścian wybudowane przed 1945r. Mieszkań takich na koniec 1994r. było 380. 

Najwięcej mieszkań kwalifikujących się do wyburzeń znajduje się w miejscowościach: Kołbiel, 

Rudzienko, Sufczyn, Chrosna, Bocian. Prognozy demograficzne zakładają, że liczba ludności w 

perspektywie do roku 2010 wzrośnie do 8400 osób. Przy założeniu, że gospodarstwo domowe 

liczyło będzie 3,7 osoby, potrzeby mieszkaniowe należy szacować na ok. 80 mieszkań. 
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IV.  ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 

1. Położenie geograficzne gminy 

Gmina Kołbiel położona jest w zachodniej części województwa siedleckiego. Graniczy ona: 

od północy z gminą Mińsk Mazowiecki, od wschodu z gminą Siennica, od południowego-wschodu z 

gminą Pilawa, od południowego-zachodu z gminą Osieck oraz wsią Zabieżki - enklawą należącą do 

województwa warszawskiego, od zachodu z terenami województwa warszawskiego. 

Powierzchnia ogólna gminy Kołbiel wynosi 10619 ha. Użytki rolne zajmują 7595 ha, co 

stanowi 71,5% powierzchni ogólnej, w tym: 

- grunty orne – 6065 ha, co stanowi 79,9 % powierzchni użytków rolnych, 

- sady - 31 ha, co stanowi 0,4% powierzchni użytków rolnych, 

- pastwiska - 1006 ha, co stanowi 13,2% powierzchni użytków rolnych,  

- łąki - 493 ha, co stanowi 6,5% powierzchni użytków rolnych. 

Lasy zajmują powierzchnię 2112 ha, co stanowi 19,9% powierzchni ogólnej gminy. 

 Gminę zamieszkuje 8130 osób. Gęstość zaludnienia wynosi 77 osób/km2 (podstawowe 

dane statystyczne wg miast i gmin za 1994r. - WUS Siedlce 1995r.). 

2. Położenie gminy na tle podziałów geograficznych Polski 

Zgodnie z przeprowadzoną przez J. Kondrackiego regionalizacją Polski gmina Kołbiel 

znajduje się w granicach mezoregionu Równina Garwolińska należącego do makroregionu Nizina 

Środkowomazowiecka. 

Według przeprowadzonego przez W. Pożaryskiego podziału Polski na jednostki 

geologiczne gmina Kołbiel położona jest w obrębie Obniżenia Podlaskiego należącego do 

Platformy Wschodnioeuropejskiej. 

Zgodnie z regionalizacją klimatyczną Polski wykonaną dla potrzeb rolnictwa przez R. 

Gumińskiego gmina Kołbiel położona jest we wschodniej części Dzielnicy Środkowej. Klimat tej 

dzielnicy jest łagodniejszy od klimatu sąsiadującej z nią od wschodu Dzielnicy Podlaskiej. 

3. Geomorfologia i charakterystyczne elementy rzeźby 

Rzeźba terenu gminy Kołbiel jest słabo zróżnicowana. Wysokości bezwzględne wahają się 

od 110m npm w północno-zachodniej części gminy do ok. 146m npm we wschodniej części gminy. 

Morfologicznie gmina położona jest w obrębie wysoczyzny morenowej płaskiej, o 

niewielkich spadkach - mniejszych niż 5%. Obszar wysoczyzny porozcinany jest doliną Świdra oraz 

dolinami jego dopływów. Świder płynie przez środkową część gminy - ze wschodu na północny 

zachód. Dolina Świdra o szerokości od 200 do 750m jest bardzo atrakcyjna krajobrazowo. Na 

znacznych odcinkach Świder silnie meandruje tworząc malownicze przełomy. Miejscami dolina jest 
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podmokła, zatorfiona. 

W zachodniej i południowo-zachodniej części gminy dość licznie występują zagłębienia i 

obniżenia bezodpływowe. Są to formy wklęsłe o małych powierzchniach i niewielkich głębokościach 

- do 2 m. 

Na lokalne urozmaicenie rzeźby terenu gminy wpływają również wydmy wykształcone w 

formie parabolicznych i wydłużonych wałów. Występują one głównie w zachodniej części gminy 

oraz w rejonie wsi Kołbiel, Władzin, Podgórzno. W sąsiedztwie wydm oraz w okolicach wsi Wola 

Sufczyńska i Lubice występują pola piasków przewianych o niewielkich i nierównych 

powierzchniach. 

4. Budowa geologiczna 

W podłożu gminy Kolbiel występują skały krystaliczne. Na nich zalegają morskie osady 

paleozoiczne i mezozoiczne oraz lądowe utwory trzeciorzędu i czwartorzędu. Utworami 

trzeciorzędowymi są: 

- oligoceńskie piaski glaukonitowe z wkładkami iłów, 

- mioceńskie iły i piaski z wkładkami węgla brunatnego, 

- plioceńskie iły pstre z przewarstwieniami piasków drobnych i mułków. 

Na osadach trzeciorzędowych spoczywają czwartorzędowe osady zlodowaceń: 

południowopolskiego i środkowopolskiego. Ze stadiału maksymalnego zlodowacenia 

środkowopolskiego pochodzą gliny zwałowe odsłaniające się na powierzchni w sąsiedztwie doliny 

Świdra w okolicach Kołbieli oraz na północ od Sępochowa i Borkowa. Lodowiec stadiału Warty 

zlodowacenia środkowopolskiego pozostawił na obszarze gminy iły, mułki, gliny zwałowe, 

wodnolodowcowe piaski i żwiry. W okresie zlodowacenia bałtyckiego silne procesy niszczące 

wysoczyzny morenowej powodowały obniżanie wzniesień, łagodzenie stoków, wypełnianie 

obniżeń. Natomiast holocen, to okres akumulacji osadów rzecznych w dolinach i obniżeniach 

terenu, tworzenie się namułów, torfów oraz wydm. 

W przypowierzchniowej warstwie gruntów gminy (tj. do głębokości 4,5m ppt) występują 

utwory plejstoceńskie i holoceńskie. Przeważającą część obszaru gminy pokrywają utwory 

akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowej. Są to głównie gliny, a w centralnej i wschodniej części 

gminy piaski i żwiry występujące w formie nieregularnych płatów. W okolicach wsi Anielinek, 

Bocian, Chrosna, Siwianka, Kol. Dobrzyniec, Sępochów, Dobrzyniec, Rudzienko, Borków na 

powierzchni odsłaniają się utwory akumulacji zastoiskowej, tj. mułki, iły i piaski. Grunty te pod 

wpływem wody uplastyczniają się - co stanowi utrudnienie dla budownictwa. Stanowią natomiast 

surowiec przydatny do produkcji cegły palonej. 

W dolinach i obniżeniach terenu występują utwory holoceńskie. Są to namuły, gliny pylaste, 

mułki na ogół plastyczne oraz piaski pylaste, drobne o miąższości 0,5 - 4,5m. Lokalnie występują 

torfy o miąższości 1-4,5m. Utwory te stanowią grunty niekorzystne dla budownictwa: 

nieskonsolidowane, nawodnione. 

Występujące na obszarze gminy wydmy i pola piasków przewianych zbudowane są z 

sypkich piasków drobnych i średnich. Stanowią one grunty małokorzystne dla budownictwa, gdyż 
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są luźne i mogą ulegać przemieszczaniu. 

5. Surowce budowlane 

Gmina Kołbiel jest dość zasobna w surowce budowlane. Eksploatowane jest kruszywo 

naturalne grube i drobne oraz surowce ilaste ceramiki budowlanej. Na skalę przemysłową 

eksploatowane są surowce ilaste ceramiki budowlanej ze złoża Anielinek II. Wojewoda Siedlecki 

udzielił koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Kolbiel" oraz surowca ilastego ze 

złoża "Anielinek". Odkrywki kruszywa naturalnego mają znaczenie lokalne i eksploatowane są 

przez miejscową ludność dorywczo i chaotycznie. 

Przeprowadzone przez Przedsiębiorstwo Geologiczne w Warszawie prace geologiczno-

poszukiwawcze wykazały brak perspektyw na odkrycie złóż kruszywa naturalnego grubego. 

Stwierdzono występowanie na terenie gminy następujących złóż surowców: 

- "Anielinek II" - surowce ilaste ceramiki budowlanej - zasoby udokumentowane 263 tys. m3, 

- "Kołbiel II i III" - 367,14 tys. ton,  

- "Kołbiel IV" - 48,02 tys. ton, 

- "Władzin" - 282,9 tys. ton, 

- "Bocian" - surowce ilaste ceramiki budowlanej - zasoby szacunkowe ok. 75 tys. ton, 

- "Borków" - surowce ilaste ceramiki budowlanej - określenie zasobów możliwe po wykonaniu 

ekspertyzy, 

- "Sufczyn" - surowce ilaste ceramiki budowlanej - określenie zasobów możliwe po wykonaniu 

ekspertyzy, 

- "Kujawki" - surowce ilaste ceramiki budowlanej - określenie zasobów możliwe powykonaniu 

ekspertyzy, 

- "Chrosna" - surowce ilaste ceramiki budowlanej - określenie zasobów możliwe po wykonaniu 

ekspertyzy, 

- "Wielkie Góry" - piaski - zasoby szacunkowe ok. 200 tys. m3. 

6. Gleby 

Skałą macierzystą gleb gminy Kołbiel są utwory lodowcowe i wodnolodowcowe, a także 

utwory współczesne. Pod względem typologicznym gleby gminy są mało zróżnicowane. Występują 

gleby bielicowe, pseudobielicowe, brunatne wyługowane i kwaśne, czarne ziemie, mady, gleby 

torfowe i murszowo-totrowe. 

Gleby bielicowe występują wyłącznie pod lasami. Wśród gruntów ornych gminy dominują 

gleby pseudobielicowe wytworzone z piasków luźnych i słabogliniastych oraz brunatne wyługowane 

i kwaśne wytworzone z piasków luźnych. Gleby gminy są dobrej jakości - 61,9% powierzchni 

gruntów ornych stanowią gleby III - IV klasy bonitacyjne Przeważają gleby następujących 

kompleksów przydatności rolniczej: żytniego bardzo dobrego (25,4% powierzchni gruntów ornych), 

żytniego słabego (24,4%) i żytniego dobrego (22,4%), przy znacznym udziale kompleksu żytniego 

bardzo słabego (16,4%). 
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W dolinach i obniżeniach terenu występują mady, gleby torfowe i murszowo-torfowe oraz 

czarne ziemie. Występujące pod użytkami zielonymi gleby są niskiej jakości - gleby lII-IV klasy 

bonitacyjnej stanowią 35,4% powierzchni użytków zielonych gminy. Trwałe użytki zielone gminy 

zostały zaliczone do 2 kompleksów: użytków zielonych słabych i bardzo słabych (52%) oraz 

użytków zielonych średnich (48%). 

Na przeważającej części użytków rolnych gminy wymagane jest wapnowanie gleb. Odczyn 

bardzo kwaśny posiada aż 86% powierzchni użytków rolnych. 

7. Wody powierzchniowe 

Gmina Kołbiel położona jest w zlewni Świdra, prawostronnego dopływu Wisły. Świder 

przepływa przez środkową część gminy ze wschodu na północny-zachód. Do Świdra uchodzą 

liczne dopływy. Większe z nich, to lewostronne - Puznówka i Dopływ spod Zabieżki oraz 

prawostronny Dopływ z Rudna. Świder, jego dopływy oraz rowy melioracyjne tworzą dość gęstą 

sieć hydrograficzną gminy. Wody Świdra są zanieczyszczone. Główne źródła zanieczyszczenia 

zlokalizowane są poza granicami gminy. Są nimi: miasto Stoczek Łukowski oraz wieś Seroczyn 

(gorzelnia i osiedle mieszkaniowe). Świder jest rzeką pozaklasową ze względu na Miano Coli i 

fosfor ogólny. Pozostałe wskaźniki zanieczyszczeń nie przekraczają wartości dopuszczalnych dla I 

lub II klasy czystości, z wyjątkiem, azotu azotynowego i BZT5, których wartości utrzymywały się w 

normie klasy III (Raport o stanie środowiska województwa siedleckiego w 1994r – PlOŚ WIOŚ w 

Siedlcach, Wydział Ochrony Środowiska UW w Siedlcach - Siedlce 1995r.). 

8. Wody podziemne 

Pod względem hydrogeologicznym gmina Kołbiel położona jest w obrębie Niecki 

Mazowieckiej zbudowanej z utworów kredy, trzeciorzędu i czwartorzędu. Główny poziom 

wodonośny tej jednostki związany jest z piętrem trzeciorzędowym. Gmina położona jest na 

obszarze głównego zbiornika wód podziemnych "Subniecka warszawska (część centrałna)". 

Średnia głębokość ujęć na obszarze tego zbiornika wynosi 180m ppt. Wody poziomu 

trzeciorzędowego charakteryzują się zwiększoną zwartością związków żelaza i manganu, w 

związku z czym dla celów pitnych wymagają uzdatnień. Na obszarze gminy brak jest studni 

ujmujących wody trzeciorzędowe. Czwartorzędowe wody podziemne ujmowane są w studniach 

głębinowych zlokalizowanych we wsiach: Bocian, Kołbiel, Człekówka, Rudzienko i Anielinek. Spąg 

pierwszego użytkowego poziomu wodonośnego występuje głównie na głębokości 40-60m. 

Przeważająca część gminy charakteryzuje się dobrą izolacją pierwszego użytkowego poziomu 

wodonośnego. Tylko obszar obejmujący dolinę Świdra (poniżej Sufczyna) oraz tereny do niej 

przyległe, charakteryzują się brakiem występowania warstwy słaboprzepuszczalnej izolującej wody 

pierwszego użytkowego poziomu wodonośnego przed zanieczyszczeniami z zewnątrz. Na 

obszarze tym wody podziemne narażone są na zanieczyszczenia ze względu na krótką drogę 

infiltracji wód opadowych, przenikanie zanieczyszczeń z nieszczelnych szamb oraz nieurządzonych 

wysypisk śmieci. 
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Ludność gminy zaopatruje się w wodę głównie ze studni kopanych ujmujących wody 

gruntowe. Głębokość zalegania poziomu wód gruntowych uzależniona jest od budowy 

geologicznej, przepuszczalności gruntów i rzeźby terenu. Poziom ten charakteryzuje się 

zwierciadłem swobodnym, powiązanym z poziomem lustra wody w rzekach. Wahania tej warstwy 

wodonośnej uzależnione są od wahań wody w rzekach oraz intensywności zasilania wodami 

opadowymi i roztopowymi. W dolinie Świdra i jego dopływów oraz w zagłębieniach 

bezodpływowych wody gruntowe występują płycej niż 1,0 m pod poziomem terenu, co wyklucza 

lokalizację zabudowy. W bezpośrednim sąsiedztwie dolin i obniżeń terenu wody gruntowe 

występują na głębokości 1,0-2.0m ppt. Lokalizacja zabudowy na tych terenach jest możliwa pod 

warunkiem uzdatnienia fundamentów. Pozostałe tereny gminy charakteryzują się występowaniem 

wody gruntowej głębiej niż 2,0m ppt. 

9. Klimat 

Średnia roczna temperatura powietrza gminy Kołbiel wynosi ok. 7,4o C. Średnio w roku jest 

120 dni przymrozkowych, 50 dni mroźnych, 25 dni bardzo mroźnych (o temperaturze minimalnej 

niższej niż -10o C) oraz 35 dni gorących (o temperaturze maksymalnej powyżej 25o C). Na terenie 

gminy okres bezprzymrozkowy (liczba dni pomiędzy datami zaniku i pojawienia się przymrozków) 

trwa 170 dni, a okres wegetacyjny (liczba dni o średniej dobowej temperaturze nie niższej niż 5o C) 

- 210 dni. Największe zróżnicowanie warunków termicznych występuje pomiędzy dolinami i 

terenami podmokłymi, a obszarami wyniesionymi o głębszym zaleganiu wód gruntowych. 

Podmokła dolina Świdra oraz doliny jego dopływów i obniżeń stanowią obszary inwersyjne, 

predysponowane do zalegania chłodnego powietrza oraz częstego występowania mgieł. 

Na obszarze gminy Kołbiel średnia roczna wilgotność względna powietrza wynosi 78%. 

Największą wilgotnością względną charakteryzują się tereny doliny Świdra i jego dopływów oraz 

lokalne zagłębienia terenu. Związane jest to głównie z płytkim zwierciadłem wód gruntowych. 

Największe różnice wilgotności względnej pomiędzy dolinami, a terenami wyniesionymi zaznaczają 

się w godzinach wczesnorannych i wieczornych. 

Średnie roczne zachmurzenie na terenie gminy Kołbiel kształtuje się na poziomie 6,5 

stopnia pokrycia nieba. Maksimum roczne zachmurzenia występuje w listopadzie (8,0), natomiast 

minimum we wrześniu (5,0). Przeciętnie w roku jest około 45 dni pogodnych i ok. 140 dni 

pochmurnych. Rozkład przestrzenny zachmurzenia na omawianym terenie nie wykazuje 

zróżnicowania. Średnie roczne sumy opadu atmosferycznego wynoszą 550-600 mm. Największe 

miesięczne sumy opadu występują latem - z maksimum w lipcu (80 mm). Najniższym opadem 

charakteryzują się miesiące od stycznia do kwietnia (średnio miesięcznie 3 mm). Na obszarze 

gminy przeważają wiatry zachodnie, średnia roczna prędkość wiatru wynosi 3 m/s. 
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10. Lasy 

10.1.  Charakterystyka własnościowa lasów 

W gminie Kołbiel lasy zajmują powierzchnię 2121 ha, co stanowi 19,97% ogólnej 

powierzchni gminy (dane z wykazu gruntów wg stanu na dzień 1.01.1996r. z Urzędu Rejonowego 

w Mińsku Maz.) przy średniej lesistości województwa - 22,2%. 

Lasy państwowe zajmują powierzchnię 284 ha, co stanowi 2,67% ogólnej powierzchni 

gminy, w tym lasy należące do Nadleśnictwa Mińsk Maz. wynoszą 245 ha. Reszta to lasy m.in. 

Funduszu Ziemi RSP i inne państwowe i społeczne grunty leśne. Lasy będące w posiadaniu N-

ctwa Mińsk Maz. występują w dużym rozdrobnieniu w postaci 12 uroczysk jedno- lub kilku 

oddziałowych. 

 

Tabela 1. Zestawienie powierzchni lasów państwowych 

Lp. Uroczysko Numery oddziałów Powierzchnia w ha 

1 Rudno 362 5,82 

2 Władzin I 363 0,59 

3 Władzin II 363A 5,86 

4 Czerenka 364 15,82 

5 Czerenka II 365 1,21 

6 Czerenka lII 366 10,31 

7 Dobrzyniec 422 23,52 

8 Celestynów 423-424 40,16 

9 Żwirowa Góra 425-427 49,47 

10 Bażantarnia 428 15,18 

11 Stara Wieś 429 4,96 

12 Pęchery 430 30,31 

Razem grunty leśne 203,21 

 

Lasy niepaństwowe zajmują powierzchnię 1837 ha, co stanowi 17,29% ogólnej powierzchni 

gminy. Są to lasy należące do indywidualnych gospodarstw rolnych i wspólnot gruntowych. 

Charakterystykę powierzchniową lasów prywatnych, zawiera tabela 2. Lasy niepaństwowe również 

występują w znacznym rozdrobnieniu. Większe kompleksy lasów położone są we wsiach: Kąty 

(197,91 ha), Chrosna. (194,76 ha), Człekówka (163, 83 ha), Sufczyn (142,24 ha). Mniejsze 

kompleksy leśne leżą we wsiach Rudzienko (42,51 ha), Dobrzyniec (40,47 ha) i Borków (38,55 ha). 
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, 

Tab.2. Powierzchnia lasów, gruntów leśnych i nieleśnych dla wsi posiadających Programy 

zagospodarowania lasów należących do indywidualnych właścicieli 

 

Powierzchnia ha 

Leśna Nieleśna Lp Wieś 

zalesiona 
niezalesio

na 
razem 

do 
zalesienia 

inne grunty razem 
Ogółem 

1 Borków 38.13  0,42 38.55 - - - 38,55 

2 Chrosna 186.69  8.07 194.76 - 1867 18.67 213,43 

3 Chrząszczówka 46.8ó  0,46 47.32 - 0.24 0.24 47,.56 

4 Człekówka 160,30      2,.33 162,83 - - - 162.83 

5 Dobrzyniec 39,66 0,81 40,47 1.29 3,89 5.18 45,65 

6 Głupianka 65,87      5,71 71,.54 17,48 0,18 17.66, 89.20 

7 Karpiska 67,45 1,03 68.48 1.78 3.35 5.13 73.61 

8 Kąty 195.65 2,26 197.91 1,96 0,69 2,65 200.56, 

9 Lubice 82,47  0.75 83,.22 4.34 - 4.34 87.56 

10    Podgórzno 44.71 2,95 47,66 2.74 - 2.74 50,40 

11    Radachówka 124.57 10,77 134.74 4.63 - 4.63 139,.37 

12   Rudno 96.09 2.31 98.40 2.57 1.89 4,46 I 02,86 

13 Rudzienko 40,05  2,46 42.51 14.38 - 4,46 56,89 

14 Sępochów 73,82 44.41 118,23 - 7.83 14,38 126.06, 

15  Siwianka 105,25 6,79 112.04 0.76 2,91 7,83 115.71 

16 Sufczyn 140,96 1,28 142.24 0.30 - 0,30 142.54 

17 Wola Sufczyńska 65,54 2.02 67.56 1,41 - 1,41 68,97 

 Razem 1574,23 94.23 1668,46 53.64 39,65 93,.29 1761.75 

  % 89.35 5.34 94.70 3.04 2.25 5.29 100 

10.2.  Charakterystyka przyrodnicza lasów 

 Lasy gminy Kołbiel położone są w IV Krainie przyrodniczo-leśnej Mazowiecko-Podlaskiej, w 

dzielnicy 5 - Niziny Podlaskiej i Wysoczyzny Siedleckiej. 

Większe kompleksy leśne leżą głównie w południowej i zachodniej części gminy. 

W lasach państwowych nie wyróżniono lasów ochronnych. Wszystkie uroczyska pełnią rolę 

lasów gospodarczych. 
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Lasów niepaństwowych nie zróżnicowano na grupy: I - ochronne i II - gospodarcze. 

Wszystkie lasy niepaństwowe są lasami gospodarczymi. 

 

Lasy państwowe 

W lasach państwowych wymienionych w tab. 1 dominuje siedlisko boru świeżego, 

przeważnie o II i III bonitacji. Występują również siedliska boru mieszanego świeżego, boru 

wilgotnego, lasu mieszanego świeżego i lasu mieszanego wilgotnego również przeważnie i II i III 

bonitacji. Sporadycznie występują siedliska olsu III i IV bonitacji. Udział siedlisk w lasach 

państwowych obrazuje tabela 3. Gatunkiem panującym jest sosna, dąb, brzoza i olsza, 

domieszkowo występuje grab, wierzba i osika, a w podszycie występuje głównie jałowiec, 

czeremcha i kruszyna. 

 

Tab. 3. Zestawienie powierzchni leśnej lasów państwowych gminy Kołbiel pod względem typów 

siedliskowych 

Typy siedliskowe lasów 

Powierzchnia w ha 
Numery 

oddziałów 
Bśw BMśw Bw BMw Lw LMw LMśw Ol Ogółem 

422 16,29  7,06 23,35

423 13,34 1,31  1,92  16,57

424 10,25 2,93  4,29  17,47

425 14,33  1,67  16,00

426 8,02  10,12  18,14

427 12,56 1,04   13,60

429  13,36  13,36

429  3,98  3,98

430 27,52 2,19  29,71

362  2,20    3,6 5,80

363       0,59 0,59

363A  3,71    1,56 5,27

364 11,7    3,49  15,19

365A  1,21     1,21

366 6,16 3,83      9,99

Razem 120,17 12,26 3,97 2,19 13,36 9,7 21,52 7,06 190,23

% 63,77 6,44 2,08 1,15 7,02 5,09 11,31 3,71 100
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Pod względem wiekowym (tab. 4) dominują drzewostany w II (21-40 lat) klasie wieku. 

Również III (41-60 lat) klasa wieku ma znaczny udział w drzewostanie lecz także występują 

drzewostany bardzo młode, w I (0-20 lat) klasie wieku i drzewostany stare w VI (81-100 lat) klasie 

wieku ale w niewielkim procencie. Starodrzew sosnowy występuje w ur. Celestynów w oddziale 

424, gdzie w wydzieleniu na powierzchni 2,18 ha występuje sosna w wieku 150 lat. 

 

Tab. 4. Zestawienie powierzchni leśnej lasów państwowych gm. Kołbiel pod względem klas wieku 

drzewostanów 

 

Powierzchnia w ha 
Klasa wieku 

I II III IV V VI 
L.p. Oddział 

0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 

Ogółem 

1 422 2,54 10,79 2,96 7,06   23,35 

2 423 4,67 7,17 4,73    16,57 

3 424  9,22 6,07   2,18 17,47 

4 425  4,56 9,77 1,67   16,00 

5 426  8,02 1,26 8,86   18,14 

6 427 2,35 11,25     13,60 

7 428  13,36     13,36 

8 429  3,98     3,99 

9 430 8,26 13,83 5,43 2,19   29,71 

10 362 3,52 2,28     5,80 

11 363 5,56 0,30     5,86 

12 364 6,74 7,01 1,44    15,19 

13 365  1,21     4,21 

14 366 0,96 9,03     9,99 

 Razem 34,6 102,01 31,66 19,78 - 2,18 190,23 

 % 18,18 53,62 16,65 10,39 - 1,14 100 

 

Lasy niepaństwowe 

Lasy niepaństwowe charakteryzują się większym zróżnicowaniem siedliskowym. Występują 

w nich przeważnie siedliska borowe - boru świeżego, boru mieszanego świeżego, boru wilgotnego i 

boru suchego, jak również lasowe - lasu świeżego, lasu wilgotnego, lasu mieszanego wilgotnego i 

olsowe olsu jesionowego (tab. 5). Bonitacyjnie przeważa III i IV bonitacja siedlisk, a wiekowo 

przeważają drzewostany młodsze niż w lasach państwowych, bo głównie w II i III klasie wieku. 
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Większy udział ma też I klasa wieku (tab. 6). Gatunkami panującymi są sosna, brzoza i olsza, 

domieszkowo występuje dąb, w podszycie występuje kruszyna, jałowiec i czeremcha. 

 

Tab. 5. Zestawienie powierzchni leśnej lasów prywatnych gm. Kołbiel pod względem typów 

siedliskowych 

Typy siedliskowe lasów 

Powierzchnia w ha 
. 

Wieś 
Bś Bśw BMśw BMw Bw Lw LMw LMśw Ol 

Razem 

Borków 15,81 21,28       1,46 38,55 

Chrosna  82,02   94,37 18,37    194,76 

Chrząszczówka  17,47   29,85     47,32 

Człekówka 8,75 80,00   72,35 1,23   0,50 162,83 

Dobrzyniec 17,35 5,10   7,54  5,65  4,83 40,47 

Głupianka 9,94 43,72 1,62 2,24     14,02 71,54 

Karpiska  35,88   30,03 2,57    68,48 

Kąty  187,31   8,49 2,11    197,91 

Lubice  61,06 1,40  17,86 2,90    83,22 

Podgórzno 3,12 39,09 1,01 1,90 0,86    1,68 47,66 

Radachówka 8,44 114,36 2,51    10,79  3,27 139,37 

Rudno  92,69   2,01    3,70 98,40 

Rudzienko  23,12 0,38 1,58 3,03  1,36  13,04 42,51 

Sępochów 62,59 2,08 2,41  45,17    5,98 118,23 

Siwianka 10,86 94,78   1,90 3,74   0,76 112,04 

Sufczyn 4,16 56,21 30,51  1,19  43,55 1,07 5,55 142,24 

Wola Sufczyńska 1,47 56,33 0,20    0,22  9,34 67,56 

Razem 142,49 1012,46 40,04 5,72 314,65 30,92 61,57 2,53 62,67 1673,09 

% 8,51 60,51 2,39 0,34 18,80 1,84 3,68 0,15 3,74 100 
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Tab. 6. Zestawienie powierzchni leśnej lasów prywatnych gm. Kołbiel pod względem klas wieku 

drzewostanów 

 

Powierzchnia w ha 

Klasy wieku Wieś niezale 

sione I II III IV V R-m 

Ogółem 

Borków 0,42 20,26 14,24 0,33 1,97 1.33 38,13 38,55 

Chrosna 8,07 19,87 64,05 39,50 28,68 34,59 186,69 194,76 

Chrząszczówka 0,46 0,787 13,02 15,59 17,47 - 46,86 47,32 

Człekówka 2,33 12,21 36,74 39,16 33,72 38,67 160,50 ] 62,83 

Dobrzyniec 0,81 23,69 14,75 0,82 0,40 - 39,66 40,47 

Głupianka 5,74 27,65 29,71 2,60 5,87 - 65,83 71,54 

Karpiska 1,03 7,898 12,39 20,95 3,28 22,94 67,45 68,48 

Kąty 2,26 5,6731 59,40 29,86 98,35 2,37 195,65 197,91 

Lubice 0,75 3,916 6,42 2,90 26,89 42,35 82,47 83,22 

Podgórzno 2,95 - 22.,70 21,20 0,47 - 44,71 47,66 

Radachówka 10,17 8,2236 61,71 25,60 12,83 16,21 124,57 134,74 

Rudno 2,31 2,489 76,]2 11,39 3,28 0,72 96,09 98,40 

Rudzienko 2,46 10,39 9,18 16,69 1,28 2,51 40,05 42,51 

Sępochów 44,53 20,10 51,88 1,72 - - 73,7 118,23 

Siwianka 6,79 33,26 66,22 2,99 - 2,78 105,25 112,04 

Sufczyn 1,28 40,04 38,35 19,89 5,37 37,31 140,96 142,24 

Wola Sufczyńska 2,02 11,79 32,71 1,55 4,91 14,58 65,54 67,56 

Razem 94,35 248,216 609,59 252,74 245,04 216,36 1574,11 1668,46 

% 5,65 15,76 38,72 16,05 15,56 13,74 94,34 100 
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10.3.  Gospodarka leśna 

Lasy państwowe 

Przeciętnie rocznie na terenie lasów państwowych gminy Kołbiel wykonuje się 2 ha 

odnowień, 5 ha pielęgnowania gleby, 5 ha czyszczeń wczesnych, 7 ha czyszczeń późnych, 2 ha 

podsadzeń produkcyjnych, 1 ha wyprowadzania podszytów, 10 ha trzebieży II kl. wieku, 5 ha 

trzebieży III klasy wieku i 2 ha trzebieży IV kl. wieku. 

Natomiast przeciętnie rocznie pozyskuje się ok. 200 m3 grubizny. Zarówno pozyskiwanie 

drewna jak i zabiegi hodowlane oraz pielęgnacyjne, są zgodne z planem urządzania lasu. Stan 

sanitarny lasów państwowych jest dobry. Nie występują nawet gradacje takich uciążliwych 

szkodników owadzich, jak borecznik sosnowy i brudnica mniszka. Ochrona przeciwpożarowa 

odbywa się poprzez mineralizację pasów przeciwpożarowych i poprzez obserwację z wież 

telewizyjnych w Celestynowie i Mińsku Maz. oraz poprzez patrolowanie z samolotów zarówno 

lasów państwowych jak i niepaństwowych. 

 

Lasy niepaństwowe 

W lasach niepaństwowych głównie pozyskuje się grubiznę w sposób nielegalny - ok. 500 m3 

rocznie. Natomiast sporadycznie wykonuje się zabiegi pielęgnacyjne, hodowlane i sanitarne. Stąd 

stan sanitarny lasów niepaństwowych jest dużo gorszy niż lasów państwowych. Ochrona 

przeciwpożarowa odbywa się głównie poprzez patrolowanie z samolotów i obserwację telewizyjną. 

Wszystkie lasy w gminie są w znacznym stopniu zagrożone pożarowo ze względu na 

znaczną ilość wypoczywających, zarówno w domkach letniskowych jak i przyjeżdżających na 

wypoczynek sobotnio-niedzielny. 

Lasy państwowe i niepaństwowe znajdujące się na terenie gminy Kołbiel są administrowane 

i nadzorowane przez Nadleśnictwo Mińsk Maz., Obręb leśny Mińsk Maz. Lasy państwowe 

przyłączone są do Leśnictwa Siennica. Na terenie gminy brak jest urządzeń gospodarki leśnej, 

takich jak szkółki leśne lub zadrzewienia, wyłuszczarnia szyszek i in. Brak jest również urządzeń 

obsługi gospodarki leśnej typu leśniczówka, gajówka i osada robotnicza. 

10.4.  Gospodarka łowiecka 

Na terenie gminy Kołbiel są 4 obwody łowieckie. Obwód łowiecki 111 dzierżawiony jest 

przez koło Łowieckie "Drop" w Warszawie, a obwód łowiecki 105 przez Koło Łowieckie "Sokół" w 

Kołbieli. Natomiast dwa pozostałe obwody łowieckie przynależą do PZŁ w Warszawie. Gospodarka 

łowiecka oparta jest na następujących gatunkach zwierzyny łownej: jeleń, łoś, sarna, dzik, zając, 

bażant i kuropatwa. W gminie nie odnotowuje się znaczących szkód łowieckich w uprawach rolnych 

i leśnych pochodzących od zwierzyny łownej. 

 

 

 



 57 

11. Ekologiczny System Obszarów Chronionych (ESOCH) 

 

Istniejący system obszarów prawnie chronionych obejmuje obszar prawie całej gminy. 

Ochroną prawną nie jest objęty tylko niewielki, północny fragment gm. Kołbiel. Pozostała część 

gminy znajduje się w granicach Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, którego 

powierzchnia - w obrębie gminy - wynosi 7870 ha.  

W południowo-zachodniej części gminy, znajduje się fragment Mazowieckiego Parku 

Krajobrazowego. W obrębie gminy powierzchnia Parku wynosi 617 ha. Otulina zajmuje wschodnią 

część gminy, dochodząc do szosy Warszawa - Lublin. Rezerwat "Świder" powołano zarządzeniem 

MLiPD z 16 stycznia 1978r. Rezerwat przyrody "Świder" obejmuje koryto rzeki na całej jej długości 

w granicach gminy oraz strefę brzegu po 20m od koryta. Powierzchnia rezerwatu wynosi - w 

granicach gminy - 80 ha. 

 Łączna powierzchnia obszarów prawnie chronionych w gminie Kołbiel wynosi 8567 ha, co 

stanowi 80,6% powierzchni gminy. Ponadto, w gminie Kołbiel znajduje się 20 pomników przyrody, 

przedstawionych w poniższej tabeli. 

 

Tabela 7. Pomniki przyrody w gminie Kołbiel 

Lp. Nr rej. 
Gmina 
Miejscow. 

Rejon/ 
Nadleśnictwo 
Leśnictwo 
Oddział 

Zarządca 
Właściciel 
Uwagi 

Nazwa Ilość 

Obw. 
pnia na 
wys. 1,3m 

cm 

Wyso 
kość 
m 

1 0188 
Kołbiel 
Bocian 

Mińsk Maz. 
Władysław Gawins. 
Jana na skraju lasu, 
na polanie 

dąb 
szypułkowy 

1 412 21 

2 0130 
Kołbiel 
Kołbiel 

Mińsk Maz. 

- 
wspólnota wsi 
w odł.100m od 
cmentarza, 
10m na pd od drogi 

sosna zw. 1 350 15 

3 0131 
Kołbiel 
Kołbiel 

Mińsk Maz. 

wspólnota wsi 
po pd stronie drogi 
Kołbiel- Wola 
Sufczyńska 

Wiąz 
szypułkowy 

1 340 20 

4 0080/2 
Kolbiel 
Radachówka 

Mińsk Maz. 

Jan Lorens 
Wydma w pobliżu 
drewn. 
kościoła 

jałowiec 1  10 pni 6 

5 0082/1 
Kołbiel 
Radachówka 

Mińsk Maz. 
Mieczysław Szlenkier 
w parku 

dąb 
szypułkowy 

1 305
 
 

23 

6 0082/2 
Kołbiel 
Radachówka 

Mińsk Maz. 
- 
Mieczyslaw Szlenkier 
w parku 

dąb 
szypułkowy 

1 105 20 

7 0082/3 
Kołbiel 
Radachówka 

Mińsk Maz. 
- 
Mieczyslaw Szlenkier 
w parku 

lipa 
drobnolistna 

1 134 20 
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8 0083 
Kołbiel 
Radachówka 

Mińsk Maz. 

- 
wspólnota wsi 
obok drewnianego 
kościoła 
na wydmie 

sosna 
zwyczajna 

1 110 7 

9 0087 
Kołbiel 
Radachówka 

Mińsk Maz. 

- 
współwłasność 6 
obyw. 
dz.nr 650 
Na zach. skraju 
kompleksu leśnego 

dąb 
szypułkowy 

1 130 22 

10 0088 
Kołbiel 
Radachówka 

Mińsk Maz. 

- 
Władyslaw Rudnicki 
ok. 8m na W od 
dr.leśnej 
Radachówka - Huta 
Zawady 

głaz 1 980 1 

11 0191 
Kołbiel 
Radachówka 

Mińsk Maz. 

- 
wspólnota 6 obyw. 
dz.nr 650 na zach. 
skraju 
kompleksu leśnego 

dąb 
szypułkowy 

1 330 22 

12 0257 
Kołbiel 
Radachówka 

Mińsk Maz. 

- 
Mieczysław  Szlenkier 
zabytk.park na Pd od 
dworku obok gazonu 

grupa - 
choiny 

kanadyjskie 
2 

230,
130 

18,20 

13  0053/1 
Kołbiel 
Rudzienko 

Mińsk Maz. 

Szkoła Podst. 
park zabytkowy ok. 
70m na pd. od 
budynku 

topola biała 1 440 35 

14 0053/2 
Kołbiel 
Rudzienko 

Mińsk Maz. 

Szkoła Podst. 
Skarb Państwa 
park zabytk. ok. 70m 
na pd. od budynku 

topola biała 1 468 5 

15 0054/1 
Kołbiel 
Rudzienko 
 

Mińsk Maz. 

Szkoła Podst. 
Skarb Państwa 
połud. skrąj 
zabytkowcgo 
parku 

olsza czarna 1 340 28 

16 0054/2 
Kołbiel 
Rudzienko 

Mińsk Maz.      j.w. j.w. 1 308 25 

17 0055 
Kołbiel 
Rudzienko 

Mińsk Maz. 
Szkoła Podst. 
Skarb Państwa 
zabytk. park  

dąb 
szypułkowy 

1 330 28 

18 0192 
Kołbiel 
Władzin 

Mińsk Maz. 
Stefan Rosłaniec 
Na pd.-zach skraju 
zabud. gospod. 

dąb 
szypułkowy 

1 450 22 

19 0193 
Kołbiel 
Władzin 

Mińsk Maz. 

- 
Jan Wasążnik 
rola przy drodze 
wiejskiej 

Dąb 
szypułkowy 

 
1 381 25 

20 543 
Kołbiel 
Władzin 

Mińsk Maz. Bolesław Gossa 
Dąb 

szypułkowy 
1 390 25 

21 544 
Kołbiel 
Władzin 

Mińk Maz. j. w. 
Dąb 

szypułkowy 
1 275 25 
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22 545 
Kołbiel 
Władzin 

Mińsk Maz. j.w. 
Dąb 

szypułkowy 
1 250 25 

23 546 
Kołbiel 
Władzin 

Mińsk Maz. j.w. 
Dąb 

szypułkowy 
1 440 25 

 

Na obszarze gm. Kołbiel nie powołano dotychczas pozostałych form ochrony przyrody: 

użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych. 

12. Krajobrazy przyrodnicze 

Na terenie gminy Kołbiel można wyróżnić następujące krajobrazy przyrodnicze: rolniczy, 

dolinny i leśny. Obok dominującego krajobrazu rolniczego występują tu - na znacznie mniejszy 

obszarze - krajobrazy dolin rzek i krajobrazy leśne. 

Udział powierzchniowy poszczególnych typów krajobrazów (rolniczego, dolinnego i leśnego) 

jest na terenie gminy silnie zróżnicowany. Największą powierzchnię zajmuje krajobraz rolniczy, na 

który składa się mozaika pól, osiedli wiejskich, śródpolnych zadrzewień i pastwisk. Pola uprawne 

(agrocenozy) stanowią ekologiczne tło gminy. 

Większe kompleksy trwałych użytków zielonych występują głównie w dolinach rzek i  

stanowią 14% powierzchni gminy, wobec 16% w skali województwa. W dolinie rzeki Świder i jej 

dopływów dominują środowiska łąkowo-bagienne charakterystyczne dla krajobrazów dolinnych. 

W południowej części gminy dominują krajobrazy leśne. Lesistość gminy Kołbiel (19,97%) 

należy uznać za przeciętną, zbliżoną do lesistości woj. siedleckiego, wynoszącej 22,6 %. 

W niektórych rejonach gminy dominują krajobrazy leśne, na które składają się wyspowo 

rozmieszczone płaty leśne. Ponadto, w obrębie niektórych lasów oraz w otoczeniu pól uprawnych i 

trwałych użytków zielonych występują "oczka" wodne, wypełnione wodą wyrobiska 

poeksploatacyjne 

Na terenie gminy koło wsi Rudzienko znajduje się jeden kompleks stawów rybnych. 

12.1.  Krajobraz rolniczy 

Uprawy rolne sąsiadują z dość gęstą siecią śródpolnych zadrzewień, lasków i "ścianą" lasu 

większych kompleksów. Jest to bardzo pożądana cecha, decydująca o znacznym zrównoważeniu 

ekologicznym krajobrazu rolniczego. Również pozytywną cechą krajobrazu, decydującą o wysokim 

stopniu jego bioróżnorodności jest znaczny udział pojedynczych, śródpolnych drzew. Ta cecha 

dotyczy prawie całej gm. Kołbiel. Natomiast słabo jest rozwinięta sieć przydrożnych alei. Aleje, 

pełniące ważną funkcję korytarzy ekologicznych występują tylko lokalnie. Wzdłuż linii kolejowej nie 

występuje pas zwartych zarośli i zakrzewień. Kolejnym ekologicznym "mankamentem" gminy jest 

bardzo nierównomierne rozmieszczenie trwałych użytków zielonych, zlokalizowanych prawie 

wyłącznie w okolicy Świdra i jego największych dopływów. 

12.2.  Krajobrazy dolin rzek 

Rzeka Świder stanowi naturalną oś ekologiczną gminy. Dolina tej rzeki jest największym i 
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jednocześnie najważniejszym korytarzem ekologicznym gm. Kołbiel. Dolina Świdra została objęta 

ochroną rezerwatową w roku 1978, a od roku 1995 uznano całą dolinę za korytarz ekologiczny w 

omówionej wcześniej Krajowej Sieci Ekologicznej - ECONET -PL. O największej - w skali gminy- 

randze przyrodniczej doliny Świdra decydują poniższe cechy: 

- znaczna szerokość doliny, 

- stosunkowo naturalny charakter terasy zalewowej, 

- naturalny charakter koryta, wynikający z braku regulacji na przeważającej długości rzeki, 

- lokalnie dobrze zachowane łęgowe lasy. 

Oprócz samej doliny Świdra, posiadającej krajową rangę przyrodniczą, wysokimi walorami - w 

randze regionalnej - wyróżniają się kompleksy łąk i zarośli 2 dopływów Świdra w rejonie Rudzienka 

i Rudna. Natomiast rangę lokalną posiadają łąki wzdłuż dopływu Świdra pod "Sokołami". 

W dolinie Świdra i wzdłuż wymienionych dopływów dominują obszarowo pastwiska i łąki, 

stosunkowo słabo zadrzewione. Są to więc środowiska ziołoroślowo - trawiaste o charakterze 

otwartym, odznaczające się bogatą enotomofauną oraz awifauną i stosunkowo dużą 

różnorodnością flory w porównaniu z otaczającymi polami uprawnymi. Ponadto, w samej dolinie 

Świdra, w sąsiedztwie koryta tej rzeki rozciągają się przystrumykowe łęgi olszowo-jesionowe z 

dość dobrze zachowanymi lokalnie zbiorowiskami okrajkowymi i oszyjkowymi. Lęgi są głównym 

siedliskiem występowania kilkunastu stosunkowo rzadkich gatunków ptaków: dzięcioł zielony, 

dzięciołek, strumieniówka. Występuje tu silnie zróżnicowany zespół lęgowy ptaków i ssaków. 

Również samo koryto rzeki Świder odznacza się unikalną już naturalną meandracją (z wyjątkiem 

odcinka Sufczyn - Kołbiel). Na urwistych brzegach, po stronie abrazyjnej (podmywanej), gniazdują 

2 gatunki ptaków charakterystyczne dla nieskanalizowanych rzek: brzegówka i zimorodek. Ponadto 

na brzegach akumulacyjnych stwierdzono rzadkiego w skali kraju ssaka - wydrę. Poza doliną 

Świdra i jego największych dopływów, środowiska łąkowe o wysokich walorach przyrodniczych 

zachowały się tylko lokalnie, a najcenniejsze są łąki "Sępochowska Torfownia" (koło wsi Bocian). 

12.3.  Krajobrazy leśne 

Rozmieszczenie poszczególnych płatów leśnych jest zróżnicowane w skali całej gminy. W 

południowej części gminy Kołbiel, większe kompleksy leśne są położone przy granicach gminy. Są 

to trzy stosunkowo duże płaty, niestety położone wyspowo, a więc wzajemnie izolowane, bez 

naturalnych (leśnych) połączeń. Brak ekologicznej ciągłości z pewnością nie wpływa korzystnie na 

funkcjonowanie wielu przedstawicieli dzikiej fauny, zwłaszcza grubej zwierzyny łownej. 

Przeciwstawna sytuacja dotyczy północnej części gminy. Jakkolwiek znajdujące się tu lasy 

są silnie rozdrobnione (wysoki stopień fragmentacji leśnej), to stosunkowo bliskie sąsiedztwo 

stanowi o ich niewielkiej izolacji. Najdłuższy leśny korytarz ekologiczny położony jest w środkowej 

części gminy, pomiędzy wsiami Borków i Podgórzno. Stosunkowo duży kompleks leśny, położony 

w północno-zachodniej części gminy, jest naturalnym przedłużeniem Lasów Celestynowskich, 

jednak jest całkowicie izolowany od wspomnianego korytarza leśnego w środkowej części gminy. 
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12.4.  Zbiorniki wodne i środowiska bagienne 

 W granicach gm. Kołbiel występuje kilkanaście drobnych, poeksploatacyjnych zbiorników 

wodnych. Niektóre z nich odznaczają się wysokimi walorami przyrodniczymi (ranga regionalna). 

Wynika to przede wszystkim z ich znacznej roli w kształtowaniu różnorodności biologicznej 

(bogata entomofauna i bagienna roślinność) oraz jedynej - w skali gminy - ostoi reprodukcji płazów. 

Najwyższymi walorami przyrodniczymi odznaczają się śródleśne, silnie zarośnięte - w wyniku 

naturalnej sukcesji wtórnej - bagienka w rejonie wsi Chrosna oraz śródleśny zbiornik ze 

stosunkowo dużym lustrem wody koło wsi Lubice. Zbiornik retencyjny koło wsi Sokoły utracił walory 

przyrodnicze, ze względu na użytkowanie rekreacyjne oraz odcięcie od otaczających środowisk 

sztucznymi barierami (zabudowa letniskowa, grodzenia, itp.). 

Największy w gminie zbiornik to stawy rybne koło Rudzienka. Odgrywają one przyrodniczą 

rolę tylko wówczas, kiedy są napełnione. Niekiedy w ostatnich latach stawy nie były napełniane i 

użytkowano je jako grunty typowo rolne. Jednak pewne elementy szaty roślinnej na groblach 

stawów i przylegających łąkach dochodzących aż do doliny Świdra, stanowią dość interesujący 

kompleks przyrodniczy o walorach krajobrazowych i przyrodniczych o randze regionalnej. 

13. Ocena i wnioski 

1. Gmina charakteryzuje się zróżnicowanymi warunkami fizjograficznymi dla rozwoju rolnictwa. 

Najkorzystniejsze warunki występują na obszarach gleb lIla, lIIb, IVa klasy gruntów ornych 

zaliczonych do pszennego dobrego, żytniego bardzo dobrego oraz zbożowo-pastewnego 

kompleksu przydatności rolniczej. Gleby charakteryzujące się prawidłowymi stosunkami wodno-

powietrznymi odpowiednie są dla intensywnej uprawy wszelkich roślin polowych warzywnictwa i 

sadownictwa. Natomiast na glebach kompleksu zbożowo-pastewnego mocnego możliwa jest 

uprawa roślin pastewnych i zbóż jarych. 

Mniej korzystnymi warunkami dla rolnictwa charakteryzują się obszary gleb kompleksu żytniego 

dobrego z udziałem gleb kompleksu żytniego słabego i zbożowo-pastewnego słabego. Są to w 

przewadze gleby IVa i IVb klasy gruntów ornych. Gleby te są odpowiednie dla upraw żyta, 

ziemniaków oraz sadownictwa. Większość gleb ma odczyn bardzo kwaśny, w związku z czym 

wymaga wapnowania. 

2. Warunki fizjograficzne gminy są na ogół korzystne dla rozwoju osadnictwa. Gmina 

charakteryzuje się małym udziałem terenów o niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych 

(grunty nienośne, płytko występująca woda gruntowa) i klimatyczno-zdrowotnych (stagnacja 

chłodnego i wilgotnego powietrza, częste mgły). Są to dna dolin i obniżeń terenu. Obszary te są 

natomiast bardzo cenne przyrodniczo. Stanowią ekosystemy o bogatych i zróżnicowanych 

zbiorowiskach roślinności łąkowej. Jednocześnie są obszarami retencji wód gruntowych o 

znacznych zasobach. Pełnią ważną rolę w przewietrzaniu terenu. 

Tereny położone w sąsiedztwie dolin i obniżeń charakteryzujące się występowaniem wody 

gruntowej na głębokości 1,0 - 2,0m ppt, zwiększoną wilgotnością względną powietrza oraz 

większym prawdopodobieństwem występowania mgieł, są mniej korzystne dla rozwoju 

osadnictwa. Lokalizacja zabudowy na tych terenach jest możliwa pod warunkiem 
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zabezpieczenia fundamentów przed działaniem wody gruntowej. Pozostałe obszary gminy 

charakteryzują się odpowiednimi dla rozwoju osadnictwa warunkami gruntowo-wodnymi (grunty 

nośne, woda gruntowa głębiej niż 2,0m ppt) oraz korzystnymi warunkami klimatyczno-

zdrowotnymi. Ograniczenie dla swobodnego rozwoju przestrzennego stanowią obszary 

występowania gleb chronionych, tj. gleb pochodzenia organicznego oraz gleb mineralnych klas 

I-IV. 

3. Gmina jest dość zasobna w surowce budowlane. Na skalę przemysłową eksploatowane są 

surowce ilaste ceramiki budowlanej ze złoża Anielinek II. Określenie wielkości zasobów 

pozostałych złóż iłów oraz ich przydatności do produkcji wymaga wykonania sond. 

4. Sieć hydrograficzna gminy jest dość gęsta. Główną jej osią jest rzeka Świder. Atrakcyjność 

krajobrazową obniża zanieczyszczenie jego wód. 

5. Przeważająca część gminy charakteryzuje się dobrą izolacją pierwszego użytkowego poziomu 

wodonośnego. Tylko na obszarze obejmującym dolinę Świdra poniżej Sufczyna oraz tereny z 

nim sąsiadujące, występuje brak warstwy trudno przepuszczalnej izolującej wody pierwszego 

użytkowego poziomu wodonośnego przed zanieczyszczeniami z zewnątrz. 

6. Gmina charakteryzuje się małym zanieczyszczeniem powietrza. Zanieczyszczenia te stwarzają 

jedynie nieliczne kotłownie indywidualne (większość wsi jest zgazyfikowana) oraz środki

 transportu. 

7. Zgodnie z przepisami odrębnymi do obiektów szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia 

ludzi została zaliczona linia kolejowa Warszawa-Lublin. Obiektami mogącymi pogorszyć stan 

środowiska są: 

a) linia kolejowa Mińsk Maz. - Pilawa, 

b) drogi krajowe i powiatowe, 

c) gazociągi wysokiego ciśnienia Φ500 relacji Puławy - Warszawa oraz Φ100 odgałęzienie do 

Mińska Maz.  

d) stacje paliw płynnych, 

e) kurniki w Dobrzyńcu, 

f) dzikie wysypiska śmieci. 

Zgodnie z przepisami zachodzi obowiązek dokonania ocen oddziaływania na środowisko 

obiektów szczególnie szkodliwych oraz mogących pogorszyć stan środowiska. 

8. Gmina Kołbiel wyróżnia się na tle województwa siedleckiego wysokimi walorami 

przyrodniczymi. Obecność obszarów i obiektów o wysokiej randze przyrodniczej 

(międzynarodowej, krajowej i regionalnej) narzuca konieczność nadania rangi prawnej 8 

obiektom niechronionym i 2 obszarom niechronionym. Natomiast istniejący status ochrony 

przyrody gminy w randze obszaru chronionego krajobrazu powinien zostać podwyższony do 

kategorii odpowiadającej randze przyrodniczej tego terenu. W związku z istniejącymi 

zagrożeniami, a jednocześnie wysokimi walorami przyrodniczymi w 4 niechronionych rejonach 

doliny Świdra, sąsiadujących z rezerwatem przyrody "Świder" powinno się dążyć do korekty 

granic tego rezerwatu. 

9. Uwzględniając stopień zachowania poszczególnych typów krajobrazów naturalnych (dolinne, 

leśne) i antropogenicznych (rolniczy) oraz poszczególnych środowisk tworzących strukturę 



 63 

krajobrazów, dokonano przestrzennej waloryzacji przyrodniczej gminy. Wyróżniono cztery 

kategorie obszarów i odpowiadające im rangi: 

I - Obszary krajobrazu naturalnego o najwyższych wartościach przyrodniczych (ranga 

krajowa), 

II - Obszary z dużym udziałem krajobrazów naturalnych o wysokich wartościach 

przyrodniczych (ranga regionalna), 

III - Obszary krajobrazu rolniczego z udziałem naturalnych elementów przyrodniczych: 

zadrzewień śródpolnych, łąk: oraz silnie przekształcone tereny leśne i silnie przekształcone 

doliny rzek (ranga lokalna), 

IV - Krajobraz antropogeniczny (rolniczy lub zurbanizowany) z dominującym udziałem 

otwartych pól, z niewielkim udziałem zadrzewień i łąk: (bez rangi) 

Obszary w wyróżnionych kategoriach I i II przedstawiono na mapie w skali 1:25000 pt. 

"Uwarunkowania". 

10. Gmina Kołbiel charakteryzuje się średnią lesistością. Wskaźnik lesistości wynoszący 19,99% 

zbliżony jest do wskaźnika lesistości województwa wynoszącego 22,12%. Krajowy program 

zwiększania lesistości zakłada lesistość województwa siedleckiego powinna być zwiększona do 

ok. 33%. Z tego względu gmina znalazła się wraz z całym województwem w wyżej 

wymienionym programie w wyróżnionym przez ten program makroregionalnie centralnym, z 

bardzo dużą preferencją zalesień z uwagi na funkcje lasów. W związku z tym zachodzi 

konieczność podniesienia wskaźnika lesistości poprzez wprowadzenie nowych zalesień na 

grunty rolne wg następujących zasad. Zalesienia wprowadza się na grunty rolne nie przydatne 

do produkcji rolnej oraz inne grunty nadające się do zalesienia. Przede wszystkim pod 

zalesienia mogą być włączone grunty orne klasy VIz i grunty orne klasy VI nie rokujące 

możliwości prowadzenia gospodarki rolnej oraz łąki i pastwiska klasy VI, nie stanowiące 

potencjalnych użytków zielonych, bezpośrednio przylegające do kompleksów leśnych. W 

szczególnie uzasadnionych przypadkach do kompleksów leśnych mogą być zaliczone, a tym 

samym również zalesione; 

a) grunty rolne wyższych klas bonitacyjnych stanowiące śródleśne enklawy i półenklawy 

jednak o powierzchni nie więcej niż 2 ha w jednym konturze, 

b) grunty rolne o powierzchni powyżej 2 ha w przypadku ich wyjątkowo niekorzystnego 

położenia i kształtu (enklawy w dużych kompleksach leśnych lub wydłużone enklawy i 

półenklawy). 

Proces zwiększania lesistości gminy poprzez wprowadzenie nowych zalesień na grunty porolne 

jest procesem rozłożonym w czasie, uwarunkowanym zgodą właściciela oraz jego prawem 

ubiegania się o dotację na ten cel. 

11. W gminie przeważają lasy należące do indywidualnych właścicieli i wspólnot gruntowych, 

stanowiąc 86,61% wszystkich lasów. Lasy państwowe to 13,38% lasów gminy i należą one 

głównie do N-ctwa Mińsk Maz., RSP i Funduszu Ziemi. 

12. W gminie nie wyróżniono lasów ochronnych. Wszystkie lasy pełnią funkcję lasów 

gospodarczych. 

13. Lasy w gminie charakteryzują się dużym rozdrobnieniem, zwłaszcza lasy państwowe, które 
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występują w postaci kilku uroczysk o niewielkich powierzchniach w różnych częściach gminy. 

Największe kompleksy leśne to lasy prywatne we wsiach: Lubice, Kąty, Chrząszczówka, 

Chrosna, Karpiska i Sępochów występujące na południu i zachodzie gminy. 

14. Lasy gm. Kołbiel przedstawiają znaczną wartość przyrodniczą, zwłaszcza duże kompleksy 

leśne na południu i zachodzie gminy we wsiach w/w. Lasy gminy charakteryzują się dużym 

zróżnicowaniem siedliskowym, gdyż występują w nich siedliska borowe, leśne i olchowe, co 

pociąga za sobą zróżnicowanie gatunkowe drzewostanów, podszytu i runa leśnego. Wśród 

lasów można spotkać niewielkie oczka wodne, torfowiska, mszary z bogatą roślinnością, które 

podnoszą walory przyrodnicze lasów, a które mogą być użytkami ekologicznymi. 

Mankamentem lasów gminy jest ich młody wiek, gdyż przeważają drzewostany w II (21-40 lat) i 

III (41-60 lat) klasie wieku. Również wartość techniczna lasów, zwłaszcza lasów prywatnych 

jest niska, ponieważ drzewostany są przerzedzane, źle oczyszczane i słabo pielęgnowane. 

15. Gospodarka leśna w lasach państwowych prowadzona jest w oparciu o plan urządzania lasu, 

instrukcje i zasady hodowlane właściwe dla lasów. W lasach niepaństwowych głównie 

pozyskuje się drewno, natomiast w dużo mniejszym zakresie wykonuje się prace hodowlane i 

ochronne. Dlatego stan sanitarny lasów państwowych jest lepszy niż lasów prywatnych. We 

wszystkich lasach gminy problemem jest zaśmiecanie oraz duże zagrożenie pożarowe, z uwagi 

na dużą penetrację. 

16. Gospodarka łowiecka prowadzona jest w 4 obwodach łowieckich i w oparciu o zwierzynę 

płową, czarną i drobną. W gminie nie odnotowuje się znaczących szkód łowieckich w uprawach 

rolnych i leśnych od zwierzyny łownej co świadczy o prawidłowej pojemności łowisk. 

17. Wszystkie lasy gminy są w większości przydatne do rekreacji w postaci swobodnej penetracji 

połączonej ze zbieractwem. 
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14. Zagrożenia środowiska przyrodniczego 

14.1.  Zagrożenia MPK 

Stwierdzono zagrożenia lasów i śródleśnych bagien położonych na terenie Parku 

Krajobrazowego. Zagrożenia te wynikają z obecności kilkunastu dzikich wysypisk śmieci w 

bezpośrednim sąsiedztwie bagien o randze użytku ekologicznego. Ponadto niektóre dzikie 

wysypiska zlokalizowane są w najstarszych drzewostanach - na południe od wsi Karpiska i 

Chrosna. 

14.2.  Zagrożenia doliny rzeki Świder 

Największe zagrożenia wykazano dla doliny rzeki Świder. Walory przyrodnicze doliny 

Świdra są silnie zagrożone przez: 

- zabudowę letniskową, lokalizowaną w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki i nadrzecznych lasów 

łęgowych - dotyczy to głównie rejonów Borkowa, Sępochowa, Radachówki. 

- nadmierną penetrację nadrzecznych zarośli i zadrzewień, głównie w rejonie Kołbieli, 

Radachówki i Sępochowa oraz w rejonie nowej zabudowy letniskowej, 

- grodzenia brzegów rzeki, co jest procederem nielegalnym, bowiem w każdym miejscu powinien 

być swobodny dostęp do rzeki, 

- wycinanie najstarszych zadrzewień olchowych i jesionowych porastających brzegi rzeki oraz 

położonych w terasie zalewowej, przez co likwiduje się naturalną barierę biogeochemiczną 

redukującą dopływ zanieczyszczeń organicznych i mineralnych do rzeki, 

- lokalne przesuszenie łąk związane z nadmiernym pogłębianiem rowów melioracyjnych, 

- występujący w dolinie Świdra poniżej Sufczyna brak izolacji pierwszego użytkowego poziomu 

wodonośnego stanowi zagrożenie dla czystości wód podziemnych. Na obszarze tym wody 

podziemne narażone są na zanieczyszczenia przedostające się z szamb, w które wyposażona 

jest zabudowa wsi: Dobrzyniec, Sępochów, Kołbiel, Gadka oraz zabudowa letniskowa wsi 

Borków. Są to najczęściej nieszczelne szamba, opróżniane we własnym zakresie na pola i 

dzikie wylewiska. Brak trudnoprzepuszczalnej warstwy izolującej wody podziemne powoduje 

przenikanie zanieczyszczeń pochodzących z szamb oraz nieurządzonych wysypisk śmieci. 

Utrzymanie powyższych zagrożeń wpływa z pewnością na dalsze obniżenie walorów 

przyrodniczych doliny Świdra, zwłaszcza jej różnorodności biologicznej. Funkcjonowanie korytarza 

ekologicznego będzie poważnie zakłócone, a jego krajowa ranga ekologiczna może być 

ograniczona do rangi regionalnej a nawet lokalnej. 

14.3.  Zagrożenia spowodowane przez istniejące urządzenia i obiekty infrastruktury 

 technicznej 

Głównymi źródłami zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi są:  

- linie kolejowe: Warszawa-Lublin i Mińsk Maz.-Pilawa, 

- drogi krajowe, 
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- gazociągi wysokiego ciśnienia: Puławy-Warszawa oraz odgałęzienie do Mińska Maz., 

- dzikie wysypiska śmieci, 

- brak systemów kanalizacji i oczyszczalni ścieków. 
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V.  WARTOŚCI KULTUROWE I KRAJOBRAZOWE 

Podstawowym materiałem wyjściowym do opisu wartości kulturowych i krajobrazowych w 

gminie Kołbiel jest opracowanie pt. „Studium wartości kulturowych” wykonana przez mgr Cezarego 

Ostasa i mgr Waldemara Talarka w 1996r.  

Środowisko kulturowe w gminie Kołbiel opracowano z uwzględnieniem zagadnień dot. 

zabytkowych układów przestrzennych, architektury i budownictwa, zabytkowych zespołów zieleni 

oraz krajobrazu naturalnego otaczającego zabytki. 

1. Historyczne układy przestrzenne  

      Historyczny układ przestrzenny posiada miejscowość Kołbiel. Miasteczko Kołbiel zostało 

założone w 1532r. na miejscu wsi kościelnej. Schemat szachownicowego układu miasta 

średniowiecznego, w przypadku Kołbieli, został osiągnięty w nieznacznym tylko stopniu. Do dziś 

zachował się historyczny układ rynku miejskiego. Ośrodkiem układu jest wydłużony, regularnie 

ukształtowany rynek, o zbiegających się dłuższych pierzejach, w wierzchołku którego usytuowany 

jest kościół parafialny. Istotnym, do dzisiaj zachowanym elementem dawnego układu są dwie ulice: 

Kościuszki i Traugutta, biegnące na zapleczu dwóch bloków położonych na północny wschód od 

placu rynkowego. 

      Proponuje się objąć ścisłą formą ochrony konserwatorskiej płytę Rynku oraz zabudowę 

przyrynkową na głębokości jednego bloku łącznie z zespołem kościoła par. Rzym.-kat. w Kołbieli. 

2. Architektura i budownictwo 

2.1.  Obiekty sakralne 

Do interesujących obiektów sakralnych należą: 

- kościół parafialny p.w. św. Trójcy wraz z plebanią z końca XIX w. znajdujący się we wsi Kołbiel, 

- drewniana kaplica w Radachówce zbudowana w latach 1935-1937. 

Kościół parafialny w Kołbieli jest dominantą historycznego układu urbanistycznego. 

Reprezentuje on neogotycki styl, powszechnie nazywany „stylem nadwiślańskim”. W zespole 

kościoła znajduje się murowana plebania z końca XIX w. Jest to budynek wzniesiony na rzucie 

prostokąta, parterowy z gankiem na osi. W zespole kościoła usytuowana jest również drewniana 

organistówka pochodząca z początku XX wieku oraz murowany budynek gospodarczy. Cały zespól 

kościoła parafialnego p. w. św Trójcy jest wpisany do rejestru zabytków. 

Do interesujących zabytkowych obiektów sakralnych należy również drewniana kaplica w 

Radachówce zbudowana w latach 1935-1937. Kaplica usytuowana jest przy drodze prowadzącej 

do wsi Sufczyn pomiędzy wsią Radachówka a zespołem dworsko parkowym. Położona jest na 

niewielkim wzniesieniu, zwrócona w stronę północno-wschodnią ku Radachówce. Wpisana jest do 

rejestru zabytków. 
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2.2.  Zespoły pałacowe, zespoły dworskie i zespoły folwarczne 

Zasoby kulturowe gminy Kołbiel związane są przede wszystkim z kilkoma dawnymi 

zespołami pałacowymi, dworskimi i folwarcznymi wraz z otaczającym je drzewostanem 

zachowanym w różnym stopniu. Na terenie gminy znajdują się następujące zabytkowe pałace i 

dwory: 

1. Zespół pałacowy w Starej Wsi, obecnie w granicach wsi Kołbiel. Pałac pochodzi z drugiej 

połowy XIXw.  

2. Zespół pałacowy we wsi Rudno wzniesiony na początku XIXw. w stylu klasycystycznym (arch. 

Hilary Szpilowski).  

3. Zespół dworski w Sufczynie wybudowany w 1827r., przebudowany w drugiej połowie XIX.  

4. Zespół dworski we wsi Rudzienko wybudowany na początku XłXw. Mieściła się tam szkoła 

podstawowa. 

5. Zespól dworski w Radachówce reprezentujący dziewiętnastowieczne drewniane budownictwo 

 dworskie. Dwór wraz z otaczającym go parkiem stanowi cenny przykład rezydencji 

ziemiańskiej. 

6. Zespół folwarczny w Starej Wsi, obecnie w granicach wsi Kołbiel wybudowany na początku XIX w.  

Wszystkie wymienione zespoły są wpisane do Rejestru Zabytków. Do obiektów 

zainteresowania konserwatorskiego zaliczany jest były budynek Urzędu Gminy przy ul. Kościuszki. 

Budynek w swojej formie należy do parterowych typowych miejskich obiektów mieszkalnych. We 

wsi Kąty znajdują się pozostałości zespołu dworskiego tj. drewniany spichlerz z końca X/Xw. oraz 

pozostałości parku, również z końca XIX w. 

3. Zabytkowe parki i cmentarze 

3.1.  Zabytkowe parki 

Na terenie gminy Kołbiel istnieje kilka zabytkowych parków i cmentarzy, stanowiących 

jedyną pozostałość krajobrazu dawnych wsi i okolic. Rola zabytkowych parków jest więc bardzo 

ważna. 

Park dworski we wsi Dobrzyniec jest jednym z lepiej zachowanych parków. Park leży bezpośrednio 

przy drodze biegnącej z Otwocka do Mińska Maz. i stanowi otoczenie położonego centralnie 

dworku. Do dziś na terenie parku zachował się cenny drzewostan. Ma on charakter ozdobny i 

wyraźnie komponowany. Pierwotny układ parku jest czytelnie zachowany. Park w Dobrzyńcu jest 

przykładem dziewiętnastowiecznego parku krajobrazowego o dużej ilości cennych drzew. 

Park dworski w Radachówce położony w odległości około 7 km na wschód od drogi ekspresowej S-

17 Warszawa-Lublin. Trzon drzewostanu parku grupuje się w pobliżu drogi wjazdowej. Pozostały 

drzewostan rozproszony jest nieregularnie w północno-wschodniej części założenia. Park pozostał 

w pierwotnych granicach. Zachował się trzon starodrzewia z wiekowymi dębami, lipami i drzewami 

iglastymi. Układ dróg pozostał prawie bez zmian, jedynie podjazd zmienił nieco kształt. Cały zespół 

tworzy założenie o dużych walorach przyrodniczo-kompozycyjnych z zachowanymi obiektami 
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architektonicznymi i dobrze zachowaną szatą roślinną i cennym starodrzewiem. 

Park w Sufczynie, niewielki, położony na skraju wsi przy drodze prowadzącej ze wsi Gadka do 

Radachówki. Zasadniczy osiowy układ kompozycyjny założenia dworsko-parkowego nie został 

zmieniony, chociaż obecny obszar parku jest zmniejszony w stosunku do dawnego założenia 

parkowego. Obecny drzewostan w stosunku do pierwotnego został znacznie przerzedzony. Park 

wraz z dworem stanowi cenne założenie proponowane do objęcia ochroną konserwatorską. 

3.2.  Zabytkowe cmentarze 

Na obszarze gminy Kołbiel istnieją następujące zabytkowe cmentarze: 

Cmentarz parafialny rzymsko-katolicki w Kołbieli położony na południowo-wschodnim krańcu 

miejscowości. Cmentarz stanowi ważny obiekt ze względu na znajdujące się tam zabytkowe 

obiekty nagrobne, miejsca pamięci narodowej oraz częściowo zachowany dawny układ. 

Cmentarz żydowski położony na północnym-zachodzie miejscowości Kołbiel. Cmentarz został 

zniszczony w czasie II wojny światowej. Obecnie zatarte są jakiekolwiek ślady dawnego 

rozplanowania oraz nie zachowały się macewy. Pomimo zniszczenia cmentarza stanowi on, jako 

miejsce pochówku, wielką wartość historyczną. 

4. Ochrona krajobrazu 

Krajobraz kulturowy stanowi wyraz gospodarczej działalności człowieka. Większość zjawisk 

związanych z daną cywilizacją, stosunkami społecznymi, gospodarczymi itp. znajdują z reguły 

wyraźne odbicie w formach krajobrazowych. Krajobraz kulturowy jest więc z reguły wyrazem złej 

lub dobrej gospodarki człowieka na określonym terenie. Elementy materialne krajobrazu 

kulturowego oraz tzw. dziedzictwo kulturowe, na danym terenie składają się na środowisko 

kulturowe, określane niejednokrotnie jako: "... zapis historii w krajobrazie..." i kształtowane przez 

czynniki pierwotne pochodzące od tworów natury, jak i wtórne, będące wynikiem działalności 

człowieka. Suma ich stanowi bogactwo panoramy kulturowej. 

Najbardziej wartościowym elementem krajobrazu naturalnego jest dolina rzeki Świder z 

przyległymi łąkami. Ze względu na bardzo cenne wartości przyrodnicze i unikalny w skali 

europejskiej krajobraz doliny należy zachować i wzbogacać wszystkie jej elementy, unikać 

lokalizacji wszelkich obiektów kubaturowych oraz zaniechać jakichkolwiek prac regulacyjnych 

zmieniających naturalny bieg rzeki Świder. 

Na terenie gminy Kołbiel można wyróżnić krajobraz uzupełniający ochronę konserwatorską 

zabytkowych zespołów i obiektów. Są to: 

- tereny położone po obu stronach rzeki Świder stanowiące uzupełnienie ochrony 

konserwatorskiej zespołu pałacowo-parkowego oraz cmentarza we wsi Kołbiel, 

- tereny wokół kaplicy we wsi Radachówka, 

- tereny zespołu pałacowo-parkowego i folwarcznego w Rudnie, 

- tereny przy zespole dworsko-parkowym w Sępochowie, 

- tereny przy zespole dworsko-parkowym w Dobrzyńcu, 

- tereny przy zespole dworsko-parkowym w Rudzienku,  
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- tereny przy zespole dworsko-parkowym w Sufczynie. 

5. Zagrożenia krajobrazu kulturowego 

Panorama miejscowości Kołbiel nie jest niezmienna. Podlega ewolucji i przekształceniom, 

może być wzbogacana lub degradowana. W procesie przemian w zagospodarowaniu 

przestrzennym na obszarze opracowania, zachowanie jej zasługuje na szczególną uwagę. Oblicze 

osady a później miasta, w procesie historycznym kształtowało się harmonijnie. Inwestowano w 

obiekty położone w konkretnym krajobrazie, co pozostawało w logicznym związku z konkretną 

przestrzenią, której jest ono integralną częścią. Zagrożenie krajobrazu kulturowego pojawiło się, 

gdy naruszona została równowaga funkcjonowania specyficznego mechanizmu, jakim jest 

materialna jak i duchowa kultura właściwa dla danego organizmu miejskiego i tak istotna dla jego 

identyczności. 

W krajobrazie terenu opracowania nastąpiły zakłócenia wynikłe z dewastacji a później 

odrzucenia niektórych historycznych i tradycyjnych elementów strukturalnych, których nie 

potrafiono lub nie chciano adaptować do współczesnych potrzeb. W miejsce dawnej zabudowy 

pojawiła się "nowa architektura" - wyobcowana z tradycji, zła, nieestetyczna i prymitywna. 

Najbardziej rażącym przykładem niewłaściwej lokalizacji oraz formy obiektów, jest wybudowanie 

nowych budynków Zakładu Doświadczalnego Maszyn Rolniczych oraz budynków Zespołu Szkół 

Zawodowych na terenie zespołu pałacowo-parkowego, a także bazy maszynowo-magazynowej na 

terenie pomiędzy kościołem a cmentarzem parafialnym. 

Wprawdzie zachowany układ urbanistyczny bądź pojedyncze obiekty są świadectwem 

panującego dawniej porządku przestrzennego i harmonii w krajobrazie terenów Kołbieli i okolic, to 

jednak ostatnie dziesięciolecia swoje piętno na układzie przestrzennym i krajobrazie tego rejonu, 

wyraźnie odcisnęły. 

6. Miejsca pamięci poza cmentarzami 

Na przestrzeni XIX i 1 połowy XX wieku tereny Mazowsza należały do ważniejszych 

rejonów walk narodowowyzwoleńczych i postępowych ruchów społecznych, ponosząc olbrzymią 

ofiarę krwi. Cmentarze, pomniki, mogiły - pojedyncze i zbiorowe, często bezimiennych bohaterów 

rozsiane są po całym obszarze tego terenu, w tym również w gminie Kołbiel. Najwięcej miejsc 

upamiętnionych dotyczy II wojny światowej. 

Kołbiel - pomnik ku czci żołnierzy WP i ofiar terroru. 

We wrześniu 1939 r. poległo tu w walce z Niemcami około 10 żołnierzy WP, a w okresie okupacji 

zostało rozstrzelanych przez hitlerowców wielu Polaków - członków ruchu oporu. Ku czci poległych 

żołnierzy Polskich i ofiar terroru hitlerowskiego z lat 1939-1944 umieszczono przy północnej pierzei 

rynku pomnik w postaci dużego granitowego głazu polnego z odlaną w brązie tablicą pamiątkową. 

Sępochów - mogiła partyzancka z czasów II wojny światowej. 

Mogiła usytuowana jest w lesie w odległości 1 km od południowego skraju miejscowości Sępochów 

w kierunku zachodnim. Mogiłę oznacza kuty z żelaza ażurowy krzyż oraz obstawa ceglana. 
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7. Wycinankarstwo ludowe 

Wycinanki ludowe znane były w różnych regionach centralnej i południowo-wschodniej 

Polski, ale szczególnie popularne stały się w Łowickiem i na Kurpiach. Wśród pierwszych informacji 

o wycinankach i miejscach ich występowania wymienione są również okolice podwarszawskie, a 

wśród pierwszych zbiorów, pochodzących z lat 1901-1905, znajdują się wycinanki z okolic 

Wilanowa, Świdra, Otwocka i Kołbieli. Teren ten jest także jednym z najżywszych obecnie 

ośrodków wycinankarstwa ludowego. I to wycinankarstwa wyjątkowo oryginalnego i o tradycji być 

może nawet starszej niż tamte, tak szeroko i powszechnie znane. Ośrodkiem tym są okolice 

Kołbieli i Sobieni Jezior. 

W grudniu 1945r. nauczyciel jednego z warszawskich gimnazjów zaproponował 

Ministerstwu Kultury i Sztuki zakup osiemdziesięciu kilku wycinanek zebranych przez niego w roku 

1913 we wsiach koło Kołbieli. Artystyczna i dokumentalna wartość tej kolekcji okazała się 

bezsporna i Ministerstwo zakupiło ją do zbiorów muzealnych. Tak "odkryta" została wycinanka 

kołbielska. 

Ponieważ w latach czterdziestych i pięćdziesiątych żyło jeszcze sporo kobiet, które sztukę 

wycinania znały dobrze ze swojej młodości, zorganizowano w roku 1951 konkurs, a następnie 

wystawę tradycyjnych wycinanek ludowych gminy kołbielskiej. Tak we wsiach w okolicach Kołbieli 

pojawiły się ponownie wycinanki i wycinankarki ludowe. 

Wycinanka podwarszawska, tak popularna i powszechna w końcu dziewiętnastego wieku, 

po pierwszej wojnie światowej zanikła i została prawie zapomniana. Reaktywowana w latach 1951 i 

1956 - ta twórczość tak tradycyjna i prosta - weszła ponownie do kultury wsi i miasta. Jest 

pokazywana na wystawach i przyjmowana z zainteresowaniem i uznaniem jako dowód dużej 

wrażliwości estetycznej i umiejętności technicznych prostych kobiet, które nigdy i nigdzie nie uczyły 

się żadnego artystycznego rzemiosła. Jedną ich szkołą w tym zakresie była umiejętność i 

doświadczenie ich matek i babek. Dziś jest to skromny wkład mazowieckiej wsi do ogólnego 

dorobku polskiej kultury ludowej. 
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VI.  TURYSTYKA I REKREACJA 

1. Ogólna ocena warunków rozwoju turystyki i rekreacji 

Oceniając warunki gminy dla rozwoju funkcji turystycznej wzięto pod uwagę: 

1. Warunki naturalne środowiska przyrodniczego do celów turystyki i wypoczynku w tym: 

- walory przyrodnicze i krajobrazowe gminy, 

- przydatność lasów do rekreacji ze względu na ich wiek i siedliska, 

- dostępność użytków rolnych dla potrzeb turystyki; 

2. Walory historyczno-kulturowe; 

3. Zainwestowanie obszaru gminy, w tym: 

- mieszkalnictwo, przemysł, usługi, 

- istniejącą bazę turystyczną, 

- komunikację, 

- infrastrukturę sanitarną; 

4. zagrożenia i degradacje środowiska. 

Wśród walorów przyrodniczych i krajobrazowych gminy poddano ocenie występowanie 

następujących elementów wpływających na atrakcyjność turystyczną i rekreacyjną gminy: 

- parku krajobrazowego,  

- rezerwatów przyrody, 

- obszarów chronionego krajobrazu,  

- pomników przyrody, 

- użytków ekologicznych, 

- zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, 

- lasów, 

- rzeźby terenu, 

- wód powierzchniowych. 

2. Warunki naturalne środowiska przyrodniczego do rozwoju turystyki, rekreacji i 

wypoczynku 

2.1.  Ocena przydatności lasów do funkcji turystyki, rekreacji i wypoczynku 

Bardzo ważnym elementem środowiska naturalnego rzutującego na atrakcyjność danego 

obszaru dla turystyki są lasy. W gminie oceniono przydatność lasów dla rekreacji biorąc pod uwagę 

głównie dwa kryteria warunkujące przydatność lasów do rekreacji, a mianowicie siedlisko i wiek 

drzewostanów. Za szczególnie atrakcyjne lasy należy uznać duży kompleks leśny położony w 

południowo-zachodniej części gminy znajdujący się w granicach Parku Krajobrazowego. W części 

południowo-wschodniej (wieś Radachówka, Sufczyn), południowej (wieś Lubice, Kąty, Chrosna) i 

zachodniej (wieś Człekówka, Karpiska) gminy leżą duże kompleksy leśne odpowiednie do 
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rekreacji, oddziaływujące pozytywnie na otaczający teren. Są to lasy na siedliskach świeżych, 

borowych o zróżnicowanym drzewostanie, przeważnie w wieku powyżej 40 lat. Lasy te wytwarzają 

korzystny mikroklimat wnętrza lasu i są stosunkowo odporne na antropopresję. A więc lasy takie są 

przydatne do rekreacji bez specjalnych ograniczeń, zwłaszcza w formie swobodnej penetracji 

połączonej ze zbieractwem. 

Wśród tych kompleksów leśnych znajdują się fragmenty lasów nieprzydatnych do rekreacji, 

gdyż występują na siedliskach bagiennych (głównie olsy Bb), mają niesprzyjający mikroklimat lub 

występują na siedliskach ubogich, wydmowych (bory suche), mało odporne na antropopresję. Te 

niewielkie fragmenty lasów nie mogą rzutować na przydatność do rekreacji dużych kompleksów 

leśnych, zwłaszcza, że siedliska podmokłe mające wyżej wymienione mankamenty mogą 

jednocześnie być atrakcją ze względu na bogactwo flory i fauny. 

W części środkowej (wsie Kołbiel, Wola Sufczyńska, Borków), wschodniej (wieś Głupianka, 

Podgórzno, Władzin, Rudno) i zachodniej (wieś Gózd, Bocian, Sępochów, Siwianka) znajdują się 

lasy o średniej i małej przydatności do rekreacji a także lasy nieprzydatne do rekreacji. 

W części północno-wschodniej i północnej jedynie lasy należące do wsi Siwianka, 

Dobrzyniec i Kąty to lasy przydatne do rekreacji. Na terenie całej gminy wszystkie małe 

powierzchnie leśne uznane są za nieprzydatne do rekreacji. 

2.2.  Walory krajobrazowe obszaru gminy 

Drugim ważnym elementem atrakcyjności rekreacyjnej gminy jest rzeka Świder i jej 

dopływy: lewostronne - Puznówka i dopływ spod Zabieżki oraz prawostronne - dopływ spod Rudna. 

Świder płynie przez środkową część gminy - ze wschodu na północny-zachód, tworząc dolinę 

atrakcyjną krajobrazowo. Na znacznych odcinkach Świder silnie meandruje tworząc malownicze 

przełomy. 

W dolinie Świdra i wzdłuż jego dopływów dominują obszarowo pastwiska i łąki ze 

zbiorowiskami ziołoroślowymi oraz dobrze zachowane lasy łęgowe, odznaczające się bogactwem 

flory i fauny, których obserwacja może być atrakcyjna turystycznie. 

W 1978r. dolina Świdra została objęta ochroną rezerwatową, a w 1995r. uznano całą 

okolicę jako korytarz ekologiczny w Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET. 

Rezerwat przyrody "Świder" obejmuje koryto rzeki na całej długości w granicach gminy oraz 

strefę brzegu po 20 m od koryta. Objęcie rezerwatem doliny rzeki pociąga za sobą przymus 

odpowiedniego użytkowania rekreacyjnego. Dozwolone są kąpiele, rekreacja piesza i rowerowa. 

Niemożliwe jest trwałe zagospodarowanie. Obok rzeki Świder drugi element rzeźby terenu 

podnoszący atrakcyjność krajobrazu gminy to wydmy wykształcone w formie wałów, występujące 

głównie w zachodniej części gminy oraz w rejonie wsi Kołbiel, Władzin i Podgórzno. Następnym 

elementem o dużym znaczeniu dla rozwoju turystyki są atrakcyjne tereny krajobrazowe położone 

wokół zespołów dworsko-parkowych i pałacowo-parkowych położone we wsiach: Kołbiel, 

Dobrzyniec, Rudno, Rudzienko, Sufczyn i Sępochów. 
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3. Walory historyczno-kulturowe 

3.1.  Zabytkowe zespoły i obiekty 

Oprócz walorów przyrodniczych gmina posiada również walory kultury materialnej. Sama 

miejscowość gminna - Kołbiel to dawne miasto, posiadające prawa miejskie w latach 1532-1869. 

Znajdują się w niej następujące zabytki: neogotycki kościół z końca XIXw. zaprojektowany przez 

Józefa Piusa Dziekońskiego, zespół pałacowo-parkowy z pałacem z 3 ćwierćwiecza XIXw. 

zaprojektowany przez Leonarda Marconiego, zespół folwarczny z licznymi budynkami 

mieszkalnymi, inwentarskimi i przemysłowymi z 3 ćwierćwiecza XIXw. 

W innych miejscowościach gminy znajdują się również ciekawe zabytki architektury i 

budownictwa sakralnego. I tak w Rudnie znajduje się pałac wzniesiony na początku XIXw. w stylu 

klasycystycznym. Pałac otacza park o układzie swobodnym. Z 2 połowy XIXw. pochodzi  pałac 

wzniesiony na terenie Starej Wsi również otoczony parkiem w układzie swobodnym. Wart 

obejrzenia jest także okazały murowany dwór w Sufczynie z 1827r. Na szczególną uwagę 

zasługują przykłady XIX wiecznego drewnianego budownictwa dworkowego reprezentowanego 

przez dwór w Radachówce i dwór w Rudzienku. 

Do interesujących obiektów sakralnych należą m.in. drewniana kaplica w Radachówce 

zbudowana w latach 1855-1937 i cmentarz w Kołbieli z licznymi cennymi obiektami nagrobnymi 

oraz miejscami pamięci narodowej. 

3.2.  Miejsca pamięci narodowej 

Inne miejsca pamięci narodowej to pomnik w postaci dużego granitowego głazu polnego z 

tablicą pamiątkową, poświęcony żołnierzom WP poległym w kampanii wrześniowej i ofiarom wojny, 

usytuowany na rynku w Kołbieli oraz mogiła partyzancka z czasów II wojny światowej, położona w 

lesie koło Sępochowa. 

3.3.  Parki dworskie 

Ciekawe poznawczo mogą być również parki dworskie na czele z lepiej zachowanym 

parkiem w Dobrzyńcu. Parki umożliwiają poznanie wielu cennych gatunków drzew i krzewów m.in. 

pomników przyrody. Krajobraz urozmaicają i wzbogacają krzyże, kapliczki i figury przydrożne. 

3.4.  Wycinankarstwo 

Okolice Kołbieli są ośrodkiem starego, wyjątkowo oryginalnego wycinankarstwa ludowego, 

sztuki ludowej nie znanej innym kulturom ludowym Europy, a w Polsce będącej tylko sztuką 

mazowiecką genetycznie związaną z okolicami podwarszawskimi. Główne ośrodki wycinankarstwa 

ludowego to: Rudzienko, Rudno Małe, Sufczyn, Wola Sufczyńska, Głupianka i Kąty. 
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4. Zainwestowanie obszaru gminy 

4.1.  Baza noclegowa 

Oprócz atrakcyjnego środowiska przyrodniczego i historyczno-kulturowej oferty turystycznej, 

bardzo ważnym elementem rozwoju turystyki jest zagospodarowanie turystyczne. Niestety, w 

gminie jest ona znikoma. W gminie nie istnieje baza noclegowa ogólnodostępna typu hotel, 

pensjonat, funkcjonująca przez cały rok. Nie ma również sezonowej bazy noclegowej w postaci 

schronisk młodzieżowych, campingów. Tylko we wsi Sępochów znajduje się ośrodek wczasowy. 

Nie funkcjonują również gospodarstwa agroturystyczne. 

4.2.  Budownictwo letniskowe 

Najlepiej rozwinięte jest indywidualne budownictwo letniskowe skupione we wsiach Borków, 

Dobrzyniec, Gadka, Głupianka, Radachówka, Karpiska, Sufczyn, Sępochów, Siwianka, Skorupy. 

4.3.  Urządzenia sportowo-rekreacyjne 

Urządzenia sportowo-rekreacyjne to tylko boiska i sale gimnastyczne znajdujące się przy 

szkołach podstawowych. Przy szkole w Rudzienku jest boisko sportowe do siatkówki, przy 

szkołach w Kołbieli i Człekówce są boiska sportowe do piłki ręcznej. W Kątach ponadto jest sala 

gimnastyczna. 

4.4.  Zainwestowanie w obiekty obsługi turystycznej 

Baza gastronomiczna mieści się głównie w Kołbieli. Dla potrzeb turystów zmotoryzowanych 

udostępniona jest stacja benzynowa w Kołbieli i stacja obsługi samochodów w Sępochowie. Brak 

jest jednak parkingów. Turyści mogą skorzystać również z usług poczty i Banku Spółdzielczego w 

Kołbieli. Do gminy dojechać można koleją (przystanki PKP w Chrośnie, w Karpiskach, stacja 

"Kołbiel"), autobusami i samochodami, chociaż mankamentem jest stan nawierzchni dróg. 

4.5.  Gospodarka odpadami 

 Mankamentem w zakresie usług paraturystycznych jest również brak oczyszczalni ścieków 

oraz słaba dostępność telekomunikacyjna. 

5. Wnioski 

1. Gmina Kołbiel posiada wiele walorów środowiska przyrodniczego, co w połączeniu z obiektami 

zabytkowymi i ośrodkami sztuki ludowej czyni gminę atrakcyjną turystycznie. Walory 

przyrodnicze to przede wszystkim lasy i rzeka Świder wraz z dopływami. Zabytki to głównie 

obiekty sakralne, zespoły pałacowo-parkowe i dworki położone m.in. w samej miejscowości 

gminnej, w Radachówce, Rudzienku, Dobrzyńcu. Miejscowości: Rudzienko, Rudno Małe, 
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Sufczyn, Wola Sufczyńska, Głupianka i Kąty to ośrodki wycinankarstwa ludowego. 

2. W lasach dopuszczalna jest rekreacja bez ograniczeń, w formie penetracji połączonej ze 

zbieractwem owoców runa leśnego. Spod tego typu rekreacji wyłączone są lasy na siedliskach 

wilgotnych i bardzo ubogich, suchych oraz lasy młode. 

3. W rzece jest możliwość kąpieli i wędkowania pod warunkiem poprawy czystości rzeki. 

4. W gminie są również obszary, gdzie można rozwijać rekreację pobytową, tzw. budownictwo 

letniskowe w oparciu o wyznaczone tereny pod taki rodzaj użytkowania. 

5. Za walorami przyrodniczymi i innymi atrakcjami turystycznymi nie podąża jednak 

zagospodarowanie turystyczne i paraturystyczne. 
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VII.  ROLNICTWO 

1. Uwarunkowania naturalne rozwoju rolnictwa 

1.1.  Klimat 

Według rejonizacji glebowo-rolniczej IUNG w Puławach gmina Kołbiel położona jest w tzw. 

Regionie Garwolińsko-Żelechowskim. Charakteryzuje się on niską rzeźbą terenu oraz 

sprzyjającymi warunkami dla produkcji rolnej. Suma opadów (550-600 mm) rocznie i ich rozkład są 

korzystne. Mniej korzystne są zaś warunki termiczne – średnia roczna temperatura wynosi ok. 7oC, 

a okres wegetacyjny trwa 205-210 dni. 

1.2.  Gleby 

Pod względem składu mechanicznego przeważają tu gleby wytworzone z glin i piasków 

naglinowych. W większości wykazują odczyn kwaśny. Do oceny przydatności rolniczej gleb 

posłużono się mapą glebowo-rolniczą woj. siedleckiego z IUNG. Udział poszczególnych 

kompleksów w powierzchni użytków rolnych w gminie Kołbiel przedstawia się następująco: 

 

Grunty orne: 

2 – pszenny dobry 1,0 % 

4 – żytni bardzo dobry  25,4 % 

5 – żytni dobry   22,4 % 

6 – żytni słaby     24,4 % 

7 – żytni b. słaby   16,4 % 

8 – zbożowo pastewny mocny  3,0 % 

9 – zbożowo pastewny słaby  7,3 % 

Użytki zielone: 
2z – użytki zielone średnie 42% 

3z - użytki zielone słabe i b. słabe 58% 

 

 

Na gruntach ornych dominuje kompleks żytni b. dobry(4), dobry (5), słaby (6) i b. słaby (7). 

Tylko gleby kompleksu 4-tego wykazują właściwe stosunki powietrzno-wodne oraz średnią 

zasobność w składniki pokarmowe, są również łatwe do uprawy, o średnim stopniu kultury. Gleby 

kompleksu 5-tego są uboższe w składniki pokarmowe, okresowo za suche i bardziej kwaśne. 

Wykazują średni bądź niski stopień kultury; przy odpowiedniej agrotechnice i wysokim nawożeniu 

można na nich uprawiać rośliny intensywne. Przeważnie okresowo za suche i o niskiej zawartości 

składników pokarmowych są gleby kompleksu 6-tego. Ponadto lekkie i bardzo lekkie do uprawy 
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mechanicznej o niskim stopniu kultury nadają się do uprawy żyta i ziemniaków. Kompleks 7 zaś to 

gleby najsłabsze: bardzo lekkie, stale za suche, ubogie w składniki pokarmowe i próchnicę, 

nadające się do uprawy żyta i łubinu, a ziemniaków tylko w latach o znacznej ilości opadów. 

Użytki zielone występują w dwu kompleksach i 2z (średnie) oraz 3z (słabe i bardzo słabe). 

Kompleks 2z to użytki o przeważnie nieuregulowanych stosunkach wodnych, a w związku z tym 

poziom wody gruntowej występuje na właściwym poziomie. 

W warunkach naturalnych użytki te zapewniają dwa pokosy dobrego siana. 

Przeważają tu jednak użytki zielone kompleksu 3-go. W zależności od siedliska są one 

okresowo za suche (mady) albo podmokłe (torfowe). Użytki zielone tego kompleksu obejmują klasę 

V i VI. 

 

Przyjmując za miernik jakości gleb klasy bonitacyjne, ich struktura przedstawia się następująco: 

 

Grunty orne i sady Użytki zielone 
Klasa 

ha % ha % 

lIla 60 1,0 23 1,5 

IlIb 540 8,7   

IVa 2022 32,8 507 33,9 

IVb 1201 19,4   

V 1446 23,4 767 51,3 

VI 831 13,4 176 11,8 

VIz 81 1,3 23 1,5 

 

źródło: Warunki przyrod. prod. rolnej woj. siedleckiego. IUNG Puławy 

 

Wskaźnik bonitacji wynosi 0,89 i jest równy średniemu dla województwa. Ogólnie stwierdza 

się, że gleby na omawianym obszarze są słabej jakości. Według oceny IUNG - ogólny wskaźnik 

jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej uwzględniający obok jakości gleb również warunki wodne, 

agroklimat i rzeźbę terenu wynosi dla gminy Kołbiel 58,3 pkt i jest niższy od średniego dla 

województwa (59,7). Gleby kompleksu najlepszego (pszenno-żytniego) rozmieszczone są na 

terenie prawie całej gminy. Najwięcej zaś w północnej jej części (Teresin, Dobrzyniec) oraz 

południowo-zachodniej (Kąty, Lubice, Chrosna, Gadka, Skorupy i Bocian). Na południowym 

obszarze gminy występują też lepsze użytki zielone. 

2. Produkcja rolna 

Produkcja rolna ma w gminie charakter tradycyjny. W produkcji roślinnej dominuje uprawa 

zbóż (głównie żyta) i ziemniaków. 
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Według spisu rolnego 1996r. struktura zasiewów głównych upraw przedstawiała się następująco: 

 

zasiewy ogółem 4675 100,0%

- zboża 3712 -79,4%

w tym żyto i owies 3173 -85,5% zbóż

- ziemniaki 1062 22,7%

 

Plony zarówno zbóż, jak i ziemniaków są niskie i nie osiągają nawet średnich wartości dla 

województwa (o ok. 10% niższe). 

Nie uprawia się tu roślin pastewnych i rzepaku a uprawa warzyw gruntowych wynosi 

zaledwie ok. 0,7% powierzchni zasiewów (35ha). 

W produkcji zwierzęcej dominuje chów bydła i trzody chlewnej. Obsada bydła w 1996r., na 

100 ha uż.r. wynosiła 53 szt., a trzody chlewnej 82 szt. (średnia dla województwa 51 i 96 szt.). 

3. Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rolnictwa 

3.1.  Użytkowanie gruntów - struktura władania ziemią 

            Struktura użytkowania gruntów według granic administracyjnych przedstawia się 

następująco: 

- ogólna powierzchnia gruntów  10619 ha  

- użytki rolne razem                                7595 ha                                                           

w tym 

- grunty orne                                        6045 ha 

- sady                                                          31 ha 

- łąki                                                         1026 ha 

- pastwiska                                                493 ha 

- lasy i grunty leśne                                 2112 ha 

- pozostałe grunty                            912 ha 

We władaniu gospodarstw indywidualnych pozostaje 90,6% ogólnej powierzchni gruntów w 

gminie. Użytki rolne aż w 97,8% należą do gospodarstw indywidualnych, a lasy w 86,6%. 

3.2.  Melioracje 

O jakości gleb w dużym stopniu decyduje regulacja stosunków powietrzno-wodnych. W 

gminie Kołbiel warunki wodne dla celów produkcji rolnej są średnio korzystne. 

W załączeniu program inwestycji melioracyjnych wg WZMiUW: 
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Lp. Wyszczególnienie 
pow. uż.roI 

(ha) 

Potrzeby 
ogółem 
(ha) 

Zmeliorow. 
do 31.12.91 

(ha) 

% 
zaspokojenia 
potrzeb 

Pozostaje do 
zmeliorowania 
po 1991r. (ha) 

Użytki rolne razem 7306 4814 2812 58,4 2002 
1 

w tym: drenowanie  3901 2345 60,1 1556 

Grunty orne 5898 4010 2475 61,7 1535 
2 

w tym: drenowanie  3842 2326 60,5 1516 

Użytki zielone 1408 804 337 41,9 467 
3 

w tym: drenowanie  59 19 32,2 40 

 

Według tego programu zaspokojenie potrzeb w zakresie zmeliorowania użytków rolnych na 

koniec 1991 roku wynosiło 58,4%. Zgodnie z prowadzoną przez WZMiUW ewidencją stanu 

meliorowania użytków rolnych zmniejszył się do 55%. Oznacza to, że nie tylko nie prowadzi się 

dalszych zabiegów, ale już istniejące ulegają dekapitalizacji. 

3.3.  Indywidualne gospodarstwa rolne i zatrudnienie w nich 

Według spisu rolnego 1988 w gminie było 1233 indywidualnych gospodarstw rolnych o 

bardzo zróżnicowanej powierzchni. Na jedno gospodarstwo przypadało średnio 7,0 ha powierzchni 

ogólnej (0,8 ha mniej niż średnio w województwie), z czego 5,5 ha stanowiły użytki rolne (1 ha 

mniej niż w województwie). 

Różny jest stopień koncentracji gruntów rolnych w gospodarstwach indywidualnych na 

terenie gminy. Największe gospodarstwa występują we wsiach: Sufczyn, Głupianka, Gózd i 

Skorupy (ponad 6,5ha uż.r. na 1 gospodarstwo). Najdrobniejsze zaś w miejscowości Kołbiel (2,3ha) 

oraz Stara Wieś Druga (4,4 ha), Nowa Wieś (4,5 ha), Chrząszczówka (4,6), Bocian (4,6), Gadka 

(4,8), Radachówka (4,8) oraz Rudno (4,7) (źródło: wyniki spisu rolnego 1988) 

Utrudnieniem w gospodarowaniu, zwłaszcza w procesie mechanizacji prac, jest tzw. 

szachownica gruntów. Według danych spisu rolniczego 1987 zaledwie 9,3% gospodarstw składało 

się z 1 działki, 11% z 2 działek, 45,5% z 3-5 działek, 24% z 6-9 działek, 10,2% z 10 i więcej. 

Średnia powierzchnia 1 działki wynosiła 1,32 ha. Celowe staje się więc przeprowadzenie prac 

scaleniowo-wymiennych. 
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STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

RZESTRZENNEGO G M I N Y KOŁ B I E L 

 WYBRANE DANE O INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH 

(stan w czerwcu 1996 r) 

Nr 
obr 

Obręb U rol G or U ziel Zas Byd Trzoda        Ciąg Prac 

1 Antoninek 107,67 85,39 22,78 85,35 59 73 16 29 

2 Bocian 116,87 71,72 45,15 64,59 68 38 6 44 
3 Borków 84,41 55,57 28,24 55,57 38 18 9 29 
4 Chrosna 386, 60 294,87 90,73 294,87 179 369 52 207 
5 Chrząszczówka 114,67 89,14 25,53 76,19 64 61 15 44 
6 Człekówka 309,28 230,07 79,21 227,47 189 427 34 95 
7 Dobrzyniec 282,91 205,94 76,97 184,26 128 162 14 87 
8 Gadka 389, 62 279,25 113,37 276,72 247 331 48 233 
9 Głupianka 311,36 229, 38 81,97 220,66 197 281 36 89 
10 Gózd 103,92 77,81 26,11 77,81 62 94 10 58 
11 Karpiska 125,10 98,81 26,29 91,97 64 86 19 39 
12 Kąty 348, 96 257,10 91,86 247,36 218 373 56 106 
13 Kołbiel 180,32 65,89 114,43 67,92 22 18 2 52 
14 Lubice 509, 86 384,84 125,02 384,86 327 631 70 154 
15 Nowa Wieś 69,21 46,13 23,08 45,73 30 57 6 30 
16 Oleksin 80,20 60,57 19,63 58,21 52 57 10 34 
17 Podgórzno 212,81 169,79 43,02 152,23 85 101 19 62 
18 Radachówka 169,18 116,17 53,01 95,93 64 65 18 60 
19 Rudno 388,32 218,05 170,27 283,97 180 250 36 126 
20 Rudzienko 630,59 447,32 183,27 432,70 268 593 61 241 
21 Sępochów 202,17 302,17 100,00 187,28 165 125 27 99 
22 Siwianka 189,69 122,34 67,35 121,34 129 67 15 65 
23 Skorupy 140,28 91,73 48,55 84,00 85 76 16 46 
24 Stara Wieś Druga 53,08 31,95 21,13 31,65 38 21 5 24 
25 Sufczyn 402,35 305,22 97,13 286,93 244 512 56 186 
26 Teresin 171,78 118,11 53,67 98,83 80 83 15 45 
27 Władzin 312,41 253,95 58,46 233,22 139 139 37 84 
28 Wola Sufczyńska 309, 30 211,07 98,23 207,28 202 3946 36 110 

 

Źródło: opracowano w WBPP Siedlce na podstawie wyników spisu czerwcowego (zestawienie 

zbiorcze dla gminy Kołbiel) 

 

Objaśnienia rubryk: 
Urol - użytki rolne ha  
Gor - grunty orne ha 
Uziel - użytki zielone ha 

zas - zasiewy ogółem ha 
Byd - bydło sztuk 

Trzoda - trzoda chlewna sztuk 
Ciąg - ciągniki rolnicze sztuk 
Prac - liczba osób prac. wyłącznie i głównie w swoim gosp. 
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4. Zatrudnienie w rolnictwie 

W 1996 roku w gospodarstwach indywidualnych pracowało: 

- wyłącznie 2117 osób 

- głównie 290 osób 

Wskaźnik zatrudnienia na 100 ha użytków rolnych wynosił w gminie 35,4 osób pracujących 

wyłącznie i głównie i był o 15% wyższy niż średnio w województwie. Zatrudnienie jest 

zróżnicowane w skali gminy i waha się od 26,2 osób na 100 ha do 59,8 osób. Największe 

zatrudnienie ma miejsce we wsiach Siwianka, Sępochów, Oleksin, Gadka, Wólka Sufczyńska, 

Głupianka, Lubice. Ogólnie stwierdza się w gminie wysoką dwuzawodowość ludności rolniczej, co 

jest wynikiem słabej rentowności gospodarstw, których właściciele zmuszeni są do szukania pracy 

poza rolnictwem. Zjawisko to w sposób najdotkliwszy występuje w miejscowościach: Kołbiel, Nowa 

Wieś, Władzin, Podgórzno, Rudzienko i Radachówka. 

5. Poziom obsługi rolnictwa 

Obsługę rolnictwa w zakresie zaopatrzenia w środki produkcji rolnej oraz skupu płodów 

rolnych prowadzi Gminna Spółdzielnia "SCh", której monopol zniesiony już został w warunkach 

gospodarki rynkowej. Na rynku pojawia się coraz więcej prywatnych podmiotów prowadzących 

działalność handlową i usługową. Słaba kondycja ekonomiczna Spółdzielni Kółek Rolniczych 

ogranicza zakres wykonywanych usług mechanizacyjnych. Według ostatniego spisu rolnego w 

gospodarce indywidualnej było 744 ciągniki. Na 1 ciągnik przypada znacznie wyższy areał upraw 

niż średnio w województwie (8,6 ha na 1 ciągnik). Słabe jest również wyposażenie w sprzęt 

rolniczy. Skup mleka prowadzi Spółdzielnia Mleczarska w Mińsku Maz. posiadająca sieć punktów 

na terenie gminy. 

Usługi weterynaryjne wykonuje Lecznica dla zwierząt w Kołbieli, której działalność została 

sprywatyzowana. 
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VIII.  INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 

 

Wsie gminy Kołbiel, podobnie jak większość wsi województwa siedleckiego, są słabo 

wyposażone w usługi i urządzenia obsługi ludności. Wyjątkiem jest sama wieś gminna ze 

stosunkowo sporą ilością usług, z których najwięcej korzysta ludność tej wsi i wsi sąsiednich. 

1. Administracja 

Oprócz siedziby Urzędu Gminy w Kołbieli znajdują się:  

- Bank Spółdzielczy,  

- biuro GS-u z księgowością, 

- biuro obwodu drogowego nr 3 Zarządu Dróg w Mińsku Maz. (Dyrekcja Okręgowa Dróg 

Publicznych w Warszawie), 

W Dobrzyńcu ma swoją siedzibę biuro RSP. 

2. Oświata 

Przedszkola. We wsi Kołbiel jest przedszkole, obsługujące gminę i wieś gminną, z liczbą 

miejsc 140 (dla ok. 27% dzieci w wieku od 3 do 6 lat) i ilością dzieci uczęszczających 121 (24% 

dzieci w wieku przedszkolnym). 

Szkoły podstawowe. Na terenie gminy są 4 szkoły podstawowe: w Kołbieli, Rudzienku, 

Kątach i Człekówce. Do szkół tych uczęszcza przeciętnie od 1100 do 1200 dzieci (inne ilości w 

każdym roku szkolnym). Szkoły w Kołbieli i Kątach są przepełnione. W Kołbieli jest 400 miejsc, 

uczęszcza 680 uczniów, w Kątach szkoła posiada 195, uczęszcza 230 uczniów, szkoła w 

Człekówce jest niewykorzystana pod względem miejsc (96 uczniów, 120 miejsc). Ogółem w 4 

szkołach gminy jest 900 miejsc na ok. 1200 dzieci uczęszczających do nich. Niedobór miejsc 

wynosi więc ok. 300. Niedobór ten zmniejszy się lub zniweluje po oddaniu do użytku części 

rozbudowywanej szkoły w Kołbieli. 

Szkoły ponadpodstawowe. W Kołbieli jest Odzieżowa Szkoła Zawodowa z liczbą 550 

uczniów. Szkoła posiada internat, w którym zamieszkuje w ciągu roku szkolnego ok. 180 osób 

(uczniowie i kilku nauczycieli). 

3. Kultura 

We wsi Kołbiel znajdują się:  

- kościół parafialny, 

- Gminna Biblioteka Publiczna z 14700 tomami i 60 m2 powierzchni użytkowej, 

- Klub" Arkadia" i cafe club, 

W pozostałych wsiach gminy istnieją: 

- kościół w Radachówce, 
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- Dom Pamiętnikarstwa Polskiego i Polonijnego w Rudnie,  

- Klub Rolnika w Gadce, 

- świetlica w Dobrzyńcu,  

- świetlica we Władzinie, 

- świetlica w Woli Sufczyńskiej. 

4. Zdrowie i opieka społeczna 

Dla obsługi całej gminy we wsi Kołbiel znajdują się następujące placówki służby zdrowia: 

- Gminny Ośrodek Zdrowia, zatrudnienie 18 osób, w tym 5 lekarzy, 

- gabinet chirurgiczny w bud. mieszkalnym prywatnym,  

- gabinet dentystyczny j.w., 

- apteka 128 m2 p.uż. 

5. Handel, rzemiosło, gastronomia 

Dane dotyczące handlu, rzemiosła i gastronomii pochodzą z inwentaryzacji urbanistycznej i 

„Wykazu istniejących podmiotów gospodarczych według stanu na dzień 20.12.1995r. na. podstawie 

rejestru o wydanych zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej", 

sporządzonego przez Urząd Gminy w Kołbieli. 

Sieć handlowa na terenie gminy jest nierównomiernie rozmieszczona. Najwięcej, bo ponad 

połowa sklepów jest w Kołbieli - na 60 w całej gminie 37 przypada we wsi gminnej, w tym 14 

spożywczych (20 w gminie, razem z Kołbielą), 16 przemysłowych (20 w gminie), 7 spożywczo-

przemysłowych (20 w gminie). W 15 wsiach jest 1,2 lub 3 sklepy (w Rudzienku 4). W 11 wsiach nie 

ma wcale sklepów. Są to wsie: Antoninek, Nowa Wieś, Borków, Chrząszczówka, Głupianka, Gózd, 

Nowa Wieś, Oleksin, Skorupy, Stara Wieś i Wola Sufczyńska. 

Na 1000 mieszkańców przypada ok. 500 m2 powierzchni użytkowej handlowej. Na terenie 

gminy rozwinął się handel okrężny, zwany inaczej obwoźnym. Artykuły spożywcze lub 

przemysłowe w samochodach dostawczych lub półciężarowych dowożone są przede wszystkim do 

mieszkańców tych wsi, w których nie ma sklepów. W gminie jest 19 punktów handlu okrężnego. 

Usługi rzemieślnicze skupione są głównie we wsi gminnej. Spośród 111 punktów 

usługowych znajdujących się na terenie gminy, połowa (55) jest w Kołbieli. Najwięcej zakładów jest 

branży stolarskiej i ślusarskiej. Nie ma wsi, w której nie byłby choć 1 punkt usług rzemieślniczych. 

Gastronomia znajduje się głównie w Kołbieli: 

- restauracja "Nadświedrzańska", 70 miejsc konsumpcyjnych, 205 m2 powierzchni użytkowej;  

- restauracja - zajazd "Kordegarda", 28 miejsc konsumpcyjnych, 50 m2 pow. uż.; 

- mini restauracja "Nad Świdrem", 30 m-sc, 60 m2 pow. uż.; 

- 3 bary gastronomiczne po ok. 15 m-sc każdy.   

Poza Kołbielą działają: 

- restauracja - zajazd "Pod Bocianem" w Sępochowie, 12 miejsc; 

- bar przydrożny w Człekówce, 15 miejsc; 
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- 2 mini bary w Bocianie i Gadce po ok. 10 miejsc w każdym. 

Ogółem w gminie jest 10 zakładów gastronomicznych z ilością ok. 220 miejsc konsumpcyjnych. 

6. Łączność 

We wsi Kołbiel jest urząd pocztowo-telekomunikacyjny z zasięgiem obsługi na całą gminę. 

W całej gminie posiada telefony 145 abonentów, z czego w Kołbieli zajęte są 93 numery, a w 

pozostałych wsiach 52, z czego w: Rudzienku 8, Człekówce 7, Sufczynie 4, Chrośnie 4 i w innych 

wsiach jest 1 lub 2 telefony. 

Na 1000 mieszkańców w gminie wypada 18 numerów telefonicznych, co jest bardzo niskim 

wskaźnikiem. 

7. Usługi inne 

Ochotnicza Straż Pożarna ma swoje siedziby w remizach następujących wsi: Kołbiel, 

Chrząszczówka, Gadka, Głupianka, Kąty, Lubice, Rudno, Rudzienko, Sępochów, Sufczyn i 

Teresin. Do dyspozycji posiada po 1 wozie bojowym (w Gadce 2 wozy). Powierzchnie użytkowe 

remiz są różne - od 40 do 150 m2. 

W Kołbieli ma swoją terenową siedzibę policja (posterunek policji). 

8. Zieleń, sport, wypoczynek 

W gminie są pozostałości parków przydworskich jako zieleni urządzonej w następujących 

miejscowościach: Kołbiel, Rudno, Rudzienko i Sępochów. Ponadto w Kołbieli jest skwer urządzony 

w centrum i cmentarz dla obsługi całej gminy. 

W Kołbieli, Rudzie, Sępochowie i Sufczynie są boiska sportowe. W Sępochowie prowadzi 

działalność Ośrodek Wypoczynkowy Przedsiębiorstwa Państwowego "Dom Książki". 
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IX.  DZIALALNOŚĆ GOSPODARCZA 

Analizę sfery działalności gospodarczej w gminie Kołbiel przeprowadzono na podstawie 

następujących materiałów: 

- wykaz podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON (wydruk komputerowy 

wykonany w październiku 1997r. - tabela nr 1,  

- wykaz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy 

zarejestrowanych w Urzędzie Gminy stan na 3 LXII.1996r., 

- inwentaryzacja urbanistyczna przeprowadzona w XI.1995r. 

 

Podmioty zarejestrowane w systemie REGON w poszczególnych wsiach gm. Kołbiel 

 

Zatrudnienie w osobach 
Nazwa wsi Ogółem 

do 5 5 -10 10 -20 20-100 

Ogółem gmina Kołbiel 317 297 6 7 7 

Antoninek 3 3 0 0 0 

Bocian 5 5 0 0 0 

Borków 2 2 0 0 0 

Chrosna 11 11 0 0 0 

Chrząszczówka 3 3 0 0 0 

Człekówka 15 13 1 1 0 

Dobrzyniec 6 6 0 0 0 

Gadka 11 11 0 0 0 

Głupianka 3 3 0 0 0 

Gózd 3 3 0 0 0 

Karpiska 9 7 0 0 2 

Kąty 17 16 0 1 0 

Kołbiel 138 128 2 3 5 

Lubice 8 7 1 0 0 

Nowa Wieś 5 4 1 0 0 

Oleksin 2 2 0 0 0 

Podgórzno 4 4 0 0 0 

Radachówka 4 4 0 0 0 

Rudno 16 15 1 0 0 

Rudzienko 15 14 0 1 0 

Sępochów 6 6 0 0 0 

Siwianka 0 0 0 0 0 

Skorupy 2 2 0 0 0 
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Stara Wieś Druga 1 1 0 0 0 

Sufczyn 8 7 0 0 0 

Teresin 7 7 0 0 0 

Władzin 8 8 0 0 0 

Wola Sufczyńska 5 5 0 0 0 

 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych WUS Siedlce 

 

 Z powyższej tabeli wynika, że ponad 40% podmiotów gospodarczych koncentruje się we 

wsi gminnej Kołbiel. Dominują małe zakłady zatrudniające do 5 osób (ponad 90% to zakłady 

zatrudniające do 5 osób). Małe zakłady koncentrują się we wsiach w południowej części gminy. 

Zakłady zatrudniające od 20 do 100 osób są zlokalizowane we wsi gminnej Kołbiel. 

W/g publikacji Urzędu Statystycznego w Siedlcach „Podmioty zarejestrowane w systemie 

REGON z VIII 1996 roku” na koniec czerwca 1996r liczba podmiotów wg europejskiej klasyfikacji 

działalności (EKD) przedstawia się następująco: 

                                                                     

Spółki w tym 
Lp. Sekcje europejskiej działalności (EKD) ogółem 

Prawa handlow. Spółki cywilne Osoby prawne 

1 Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo              309                    5                         12                274 

2 Rybołóstwo i rybactwo              3                        -                                               2 

3 Górnictwo i kopalnictwo         -                     -                     -                 - 

4 Działalność produkcyjna       86                    3                     4                   77 

5 Zaopatrzenie w energię elektr., gaz i wodę -                       -                     -                    - 

6 Budownictwo      56                   2                   1                 53 

7 
Handel hurtowy i detaliczny, naprawy 

Pojazdów oraz art. przem. osobiste  
     86                  -                      4                  81 

8 Hotele i restauracje        19                  -                     2                  17 

9 9 Transport, gospod. magaz. i łączność     23                   -                        -                  23 

10 10 Pośrednictwo finansowe    1                     -                       -                   - 

11 
Obsługa nieruchomości, działal. związana z 

prowadzeniem interesów  
      9                    -                      -                  8 

12 
Admin. publiczna i obrona narodowa, opieka 

socjalna  
     1                      -                        -                 - 

13 Edukacja         5                     -                         -                -  

14 Ochrona zdrowia i opieka socjalna         6                      -                      -                  4 

15 
Pozostała działalność usługowa, komunalna, 

socjalna i indywid.  
      13                     -                       1                 8 

 

Z powyższej tabeli wynika, że z podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na 

terenie gminy dominują jednostki zaliczone do działalności produkcyjnej, budownictwa, handlu 

detalicznego i hurtowego oraz transportu, gospodarki magazynowej i łączności. 

W sektorze publicznym liczba podmiotów gospodarczych wynosiła w czerwcu 1996r. 11, 

natomiast w sektorze prywatnym 298.  

Na terenie gminy występują w różnych rejonach drobne zakłady wytwórcze i usługowe 

związane z różnymi branżami. Nie mają one większego wpływu na pozycję gospodarczą gminy. 
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Dość znaczną pozycję zajmują zakłady zlokalizowane we wsi gminnej. Są to: 

1. Fabryka Palników i Urządzeń Grzewczych "IMP-Wagner" w Kołbieli – zatrudniające ok. 70 

osób. 

2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "JOWEX" Zakład Nr 1 w Woli Sufczyńskiej -

zatrudniający 64 osoby. 

3. Przedsiębiorstwo Zagraniczne "KISS" - szycie odzieży w Kołbieli - zatrudniające 50 osób. 

4. Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej w Jedlance, Zakład Ceramiczny we WSI Bocian-

Anielinek - zatrudniający 20 osób w sezonie do 30 osób. 

5. Sp-nia Pracy "Cerata" we wsi Rudno zatrudniające ok. 30 osób. 

6. Przeds. Surowców Wtórnych "MARKAB" we wsi Sufczyn zatrudniające 20 osób. 
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X.  KOMUNIKACJA 

System transportowy gminy, a w szczególności jej podsystem drogowy jest podstawowym 

krwiobiegiem, umożliwiającym funkcjonowanie jej struktur. Układ powiązań oraz stan techniczny 

urządzeń, same w sobie stanowią uwarunkowania dla funkcjonowania gminy. Analiza i ocena stanu 

istniejącego pozwala na ich zdefiniowanie. 

1. Analiza funkcjonalno-techniczna  

1.1.  Układ drogowy. 

Drogi krajowe. 

Przez teren gminy przebiegają dwie drogi krajowe: 

- Nr 17 (Warszawa) Zakręt-Lublin-Zamość-Hrebenne-gr.państwa, III kl. techn. o znaczeniu 

międzyregionalnym, realizująca powiązania o zasięgu krajowym na kierunku centrum płd. -

wschód oraz powiązania z Ukrainą (przejścia graniczne w Hrebennem i Dorohusku), w obrębie 

gminy posiadająca na całej długości nawierzchnię bitumiczną, wyposażoną w pobocza 

utwardzone (przekrój - jezdnia 7,0 m + 2 x 2,5 m poboczy, incydentalnie występuje przekrój o 

szer. łącznej 13,0 m). Długość drogi na terenie gminy wynosi ok. 11,0 km. 

- Nr 717 Sochaczew-Mszczonów-Grójec-Góra Kalwaria-Kołbiel-Mińsk Maz., III kl. techn., o 

funkcji regionalnej, prowadząca ciężarowy ruch tranzytowy na kier. wsch.-zach. na południe od 

Warszawy (tzw. obwodnica TIR-owska), realizująca powiązania z woj. stołecznym, radomskim i 

skierniewickim, mająca nawierzchnię twardą ulepszoną o szer. zmieniającej się od 6,5 do 13,0 

m. Jej długość na terenie gminy wynosi ok. 12,5 km. 

Układ wojewódzki tworzą następujące drogi: 

- Nr 36 264 Nowa Pogorzel-Grębiszew-Dobrzyniec, V kl. techn., która realizuje powiązania pn. 

części gminy z gm. Mińsk Maz. i z gm. Wiązowna w woj. stołecznym, wyposażona jest na 

terenie gminy w większej części w nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5,0-5,5 m, a 

częściowo w nawierzchnię brukową o szer. 5,0m. 

- Nr 36 265 Rudzienko-Grzebowilk, realizująca powiązania pn. części gminy z gm. Siennica. Ma 

nawierzchnię bitumiczną o szer. 5.5 m. 

- Nr 36 266 Anielinek-Sępochów-Rudno, realizująca powiązania z gm. Siennica i powiązania 

wewnętrzne w pn.-wsch. części gminy, mająca nawierzchnię gruntową ulepszoną (częściowo 

stabilizacja cementem szer. 5,5 m, częściowo żwir szer. 5,0 m). 

- Nr 36 267 Kołbiel-Siennica, realizująca powiązania z gm. Siennica oraz gm. Wiązowna i 

powiązania wewnętrzne we wsch. części gminy. Ma nawierzchnię bitumiczną szer. 4,0-5,5 m. 

- Nr 36 271 Kołbiel-Gadka-Majdan, realizująca powiązania wewnętrzne we wsch. części gminy 

oraz powiązania z pd. częścią gm. Siennica, mająca nawierzchnię bitumiczną szerokości 5,5m. 

- Nr 36 273 Kołbiel-Sufczyn, która realizuje powiązania wewnętrzne w centralnej części gminy. 

Posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5,5 m. 
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- Nr 36 274 Stara Wieś-Gózd-gr. woj. (Dąbrówka), realizująca powiązania z gm Celestynów w 

woj. stołecznym (przedłużenie w drodze woj. Nr 01 220). Ma nawierzchnię bitumiczną szer. 

5,5m 

- Nr 36275 Człekówka-Kąty-Antoninek -dr. nr 17, realizująca powiązania wewnątrz gminne, 

mająca nawierzchnię bitumiczną szer. 5,0 m i krótki odc. stabilizowany. 

- Nr 36 276 Człekówka-Ponurzyca-Osieck, która powinna realizować powiązania z gm. Osieck i 

powiązania wewn. w pd. części gminy, ma jednak tylko nawierzchnię gruntową ulepszoną o 

szer. 5,5 m. 

- Nr 36 277 Kąty-Zabieżki-Osieck, realizująca powiązania z enklawą woj stołecznego Zabieżki 

(kontynuacja w dr. woj. nr 01 240) i z gminą Osieck, wyposażona w nawierzchnię bitumiczną, o 

szerokości 5,5 m. 

- Nr 36 272 - objazd awaryjny wiaduktu w Lubicach - nawierzchnia bit. szer. 6,0 m. 

Wszystkie w/w drogi wojewódzkie są sklasyfikowane jako drogi V kl. technicznej. Oprócz 

wymienionych funkcji prowadzą bezpośrednią obsługę przyległego zagospodarowania. Na terenie 

Kołbieli i większych wsi pełnią funkcje uliczne. 

Sieć dróg gminnych na terenie woj. siedleckiego w ujęciu obowiązującym jest przedmiotem 

kontrowersji. Istnieje wykaz dróg, oficjalnie uznanych za gminne (rozporządzenie wojewody na 

wniosek władz gminnych), nie mający jednak pełnego odniesienia w terenie. Nie są w nim często 

ujęte np. ulice na terenie miejscowości, nie leżące na ciągach dróg wojewódzkich. Z tego powodu 

występują trudności w zakwalifikowaniu ich do określonej kategorii dróg. Z drugiej strony istnieją 

przypadki uwzględniania w wykazie dróg o znaczeniu  mało istotnym dla funkcjonowania powiązań 

gminnych i posiadających niewielkie perspektywy na rozwój. W gminie Kołbiel niedostatki 

kwalifikacyjne są mniejsze niż przeciętnie. Przyjęto z niewielkimi zmianami obowiązującą 

kwalifikację dróg gminnych z zastrzeżeniem, że będzie ona musiała być rozszerzona o ciągi 

pełniące funkcje uliczne w Kołbieli i innych miejscowościach. Takie podejście ma swoje 

uzasadnienie - w opracowywanej ustawie o drogach publicznych, wszystkie drogi publiczne, nie 

zaliczone do kategorii krajowych lub wojewódzkich, będą miały przypisaną kategorię gminną. 

 W wykazie oficjalnym figuruje 16 dróg gminnych o numerach od 36 15 001 do 36 15 016, 

które zakwalifikowano do układu gminnego: 

- 36 15001 Kąty - gr. gminy (Augustówka - dr. nr 3630003),  

- 36 15 002 Sufczyn - gr. gminy (Zawadka- Wola Starogrodzka), 

- 36 15 003 dr. nr 17 - Lubice - Kąty, 

- 36 15 004 dr. nr 17 (Kol. Lubice) - Sufczyn, 

- 36 15 005 Wola Sufczyńska-Władzin-dr. woj. nr 36 267, 

- 36 15006 Rudno-Kol. -Władzin-Utrata, 

- 36 15007 Wola Sufczyńska-Głupianka-gr. gm. Siennica,  

- 36 15008 Głupianka-Podgórzno-Utrata, 

- 36 15 009 Kołbiel-Borków-Rudzienko,  

- 36 15 010 Rudzienko-Dobrzyniec, 

- 36 15011 Rudno-Oleksin-Teresin, 

- 36 15012 Sępochów-Siwianka-gr. woj., 
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- 36 15013 dr. 36 15012 - Siwianka- gr. woj.(Ostrowik), 

- 36 15 O 14 dr. nr 17 (Anielinek)-Bocian- dr. nr 17(Nowa Wieś), 

- 36 15015 dr. nr 36 274 -Stara Wieś n - Skorupy - gr. woj., 

- 36 15 016 dr. nr 17-Lubice. 

Poza w/w proponuje się do włączenia w układ gminny następujące drogi:  

- Sępochów-Nowa Wieś, 

- Chrosna-Chrosna przyst. PKP, 

- Gózd-Skorupy (od dr. woj. nr 36274 do dr. gm. 36 15015), 

ze względu na możliwości pełnienia istotnych funkcji w powiązaniach wewnętrznych gminy. 

Wszystkie drogi gminne mają przypisaną V kl. techniczną, której wymogów na ogół nie 

spełniają, chociażby z tego względu, że w znakomitej większości mają nawierzchnię gruntową. 

1.2.  Komunikacja zbiorowa. 

Gmina Kołbiel jest obsługiwana przez komunikację autobusową i kolejową. Ze względu na 

obrzeżny przebieg linii kolejowej Warszawa- Otwock- Pilawa- Dęblin- Lublin-Dorohusk przez 

obszar gminy komunikacja kolejowa nie odgrywa dużej roli w jej obsłudze. Na terenie gminy 

znajdują się dwa przystanki osobowe: Kołbiel i Chrosna. 

Komunikację autobusową można podzielić na trzy rodzaje funkcjonalne: 

- krajowa, prowadzona po drodze nr 17, realizująca powiązania Warszawy z terenami woj. 

lubelskiego i zamojskiego, z przystankiem na skrzyżowaniu dróg nr 17 i 717 w Kołbieli., 

- regionalna, prowadzona po drodze nr 717, realizująca powiązania Mińska Maz. z pd.rejonami 

 woj. stołecznego, 

- lokalna, realizująca powiązania z Otwockiem i Celestynowem na ter. woj. stołecznego i 

powiązania o znaczeniu wewnątrzwojewódzkim. 

1.3.  Zaplecze techniczne motoryzacji 

 Na terenie gminy istnieje stacja paliw - w Kołbieli, mająca 6 dystrybutorów. Za słabo 

rozwinięta jest sieć obiektów obsługowo-naprawczych. 

1.4.  Transport towarowy 

 Gmina jest obsługiwana przez transport samochodowy. 

2. Dotychczasowy stan planistyczno-projektowy 

 

Dotychczasowe opracowania, dotyczące problematyki transportowej, obejmujące swoim 

zakresem również teren gminy Kołbiel: 

- "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbiel"- opr. WBPP w Siedlcach, 

wymagający aktualizacji, 

- "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kołbiel"- opr. WBPP w 
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Siedlcach, wymagający aktualizacji, 

- "Elementy systemu transportowego w planie regionalnym woj. siedleckiego" - opr. ZUTBO 

"Profil", 

- "Koncepcja programowa modernizacji ciągu drogowego Mszczonów-Grójec-Góra Kalwaria-

Kołbiel-Mińsk Maz.-Łochów-Brok-Ostrów Maz., składającego się z odcinków dróg krajowych nr 

nr 717,629,628" - opr. ZUTBO "Profil". 

Zasadnicze implikacje wynikające z powyższych opracowań to: 

- przewidywana modernizacja drogi nr 17 do parametrów trasy ekspresowej, 

- budowa obwodnicy Kołbieli, jako elementu prowadzącego ruch tranzytowy z ominięciem 

obszarów zainwestowanych. 

3. Ocena i wnioski. 

3.1.  Układ drogowy. 

Drogi krajowe zapewniają dogodne połączenia miasta i gminy Kołbiel z Warszawą, 

Siedlcami i z najbliższymi miastami - Mińsk Maz., Garwolin. Drogi te umożliwiają również 

powiązania z gminami, przez które przebiegają. Ogólna długość dróg krajowych na terenie gminy 

wynosi ok. 23.5 km, w całości o nawierzchni twardej ulepszonej. 

Osobnym problemem jest zły stan bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu dróg nr 17 i 717. 

Jest to skrzyżowanie jednopoziomowe, wyposażone tylko w sygnalizację pulsującą Natężenie 

ruchu na obu drogach jest bardzo intensywne. Dodatkowym aspektem pogarszającym 

bezpieczeństwo jest struktura ruchu na drodze nr 717 prowadzącej ciężarowy ruch tranzytowy (tzw. 

obwodnica TIR - b. wysoki procent pojazdów ciężarowych). Stwarza to duże niebezpieczeństwo 

zarówno dla ruchu pojazdów, jak i pieszych. Ponadto przebieg drogi nr 717 przez centrum Kołbieli 

powoduje podobne skutki na terenie samej miejscowości. Poza zagrożeniem bezpieczeństwa 

występuje również poważne zanieczyszczenie powietrza spalinami. 

W sieci dróg wojewódzkich, która ma zasadnicze znaczenie dla obsługi wewnętrznej gminy i 

realizacji jej powiązań z obszarami gmin sąsiednich oraz z układem dróg krajowych, z ogólnej 

długości ok. 45 km, nawierzchnię twardą ulepszoną posiada ok. 32.5 km (72%, w tym ok 3.5 km 

ma niewystarczającą szerokość jezdni), twardą nieulepszoną ok. 1.5 km (3%), a gruntową 

ulepszoną ok. 11 km (25%, w tym stabilizacja cementem ok. 2.2 km). 

Stan tej sieci, na tle innych gmin województwa należy ocenić jako dość dobry. Nie 

występują drogi gruntowe naturalne, ale jeszcze zbyt duży jest udział dróg o nawierzchni gruntowej 

ulepszonej. Na tle obszaru podlegającego Zarządowi Dróg w Mińsku Maz, który administruje 

drogami krajowymi i wojewódzkimi w zach. części województwa siedleckiego, przedstawia się on 

jak podano w poniższym zestawieniu: 

                                                           

Zarząd Mińsk Maz. Gmina Kołbiel 

drogi o nawierzchni twardej ulepszonej      63%                                     72% 
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drogi o nawierzchni twardej nieulepszonej               3%                                      3% 

drogi o nawierzchni gruntowej ulepszonej  13%                            25% 

drogi o nawierzchni gruntowej naturalnej     21 %    - 

 

Znacznie gorszy jest stan sieci dróg gminnych. Jej długość wynosi ok. 47 km. Tylko ok. 3,5 

km (7%) ma nawierzchnię twardą ulepszoną, ok. 1 km (2%) twardą nieulepszoną, a aż 42,5 km (91 

%) gruntową ulepszona i naturalną (z tego ok. 6 km stabilizacji cementem). Z tego powodu nie jest 

ona w stanie pełnić prawidłowo swoich funkcji, polegających na realizacji powiązań 

wewnątrzgminnych, międzygminnych bliskiego zasięgu, oraz prawidłowej obsłudze 

zagospodarowania przestrzennego gminy. 

Duże odcinki dróg, zarówno wojewódzkich, jak i gminnych (w tym pełniących funkcje 

uliczne) mają zbyt małe szerokości pasów drogowych (mniejsze od normatywnych 15,0 m dla 

wojewódzkich i 12,0 m dla gminnych). 

3.2.  Komunikacja zbiorowa 

Gmina ma dość dogodny układ połączeń autobusowych zewnętrznych. Sieć relacji 

obsługujących powiązania wewnątrzgminne jest zbyt rzadka i występują na niej niskie 

częstotliwości kursowania. Ogólna długość sieci tras komunikacji autobusowej na terenie gminy 

wynosi ok. 46 km, z tego 23,5 km prowadzonych po drogach krajowych, a tylko 22,5 km po 

drogach wojewódzkich. 

3.3.  Zaplecze techniczne motoryzacji 

 Istniejąca stacja paliw na razie wystarcza dla pokrycia potrzeb w tej dziedzinie. Zbyt słabo 

rozwinięta jest sieć obiektów obsługowo-naprawczych, zdolnych łącznie do prowadzenia 

kompleksowej obsługi technicznej. 

3.4.  Wnioski 

W zakresie komunikacji należy: 

1. Poprawić stan bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu dróg nr 17 i 717 oraz na terenie Kołbieli; 

na bieżąco przez zastosowanie trójkolorowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu, docelowo 

przez budowę obwodnicy Kołbieli na drodze nr 717 - nawet jeśli w przyszłości gros ruchu 

tranzytowego na kier. wschód-zachód przejmie autostrada A-2, to droga nr 717 będzie nadal 

stanowiła atrakcyjne funkcjonalnie powiązanie dla przełączenia ruchu z terenów Podlasia i 

wsch. Mazowsza w kierunku Małopolski. 

2. Wyposażyć całą sieć dróg wojewódzkich w nawierzchnię twardą ulepszoną. 

3. Dążyć do wyposażenia sieci dróg gminnych i ulic układu obsługującego na terenie 

miejscowości w nawierzchnię twardą ulepszoną (będzie to zależeć od możliwości finansowych), 

na okres przejściowy (etapowy) można przyjąć wyposażenie dróg gminnych na obszarach 

niezabudowanych w nawierzchnię gruntową ulepszoną (żwir, tłuczeń), która mogłaby stanowić 
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podbudowę do późniejszego położenia nawierzchni twardej ulepszonej. 

4. Stworzyć możliwości do poszerzenia pasów drogowych do szerokości normatywnych (min. 15 

m dla dróg wojewódzkich i 12 m dla dróg gminnych). 

5. W miarę rozwoju sieci drogowej, wyposażonej w nawierzchnię twardą ulepszoną 

rozbudowywać sieć uzasadnionych ekonomicznie połączeń autobusowych. 

6. Dążyć do rozwoju sieci niewielkich obiektów obsługi technicznej pojazdów, zdolnych w sumie 

 do obsługi kompleksowej obwodnicy Kołbieli na drodze nr 717. 
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XI.  INFRASTRUKTURA SANITARNA 

1. Zaopatrzenie w wodę 

Głównym źródłem zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Kołbiel są płytkie wody 

gruntowe pobierane ze studni kopanych. Jakość tych wód nie odpowiada wymogom sanitarnym, a 

wydajność studni zależy przede wszystkim od wielkości opadów atmosferycznych. Z wodociągów 

zbiorowych korzysta jedynie 11 % gospodarstw domowych. Lokalne sieci wodociągowe istnieją we 

wsiach: 

- Lubice (zasilanie z ujęcia wód głębinowych złożonego z 3 studni o zasobach kategorii "B"), 

- Człekówka - Chrosna (źródłem wody są 2 studnie głębinowe w Człekówce o łącznych 

zasobach kategorii "B"), 

- Skorupy - Gózd (źródło wody stanowi studnia głębinowa w Skorupach o nieokreślonych 

zasobach - brak dokumentacji hydrogeologicznej) 

W 1988r. wykonano 2 studnie głębinowe we wsi Bocian (głębokości 56 i 65m, wydajności 

111 i 132 m3 /godz.). Łączne zasoby wodne ujęcia - 243 m3 /godz. są wystarczające do pokrycia 

zapotrzebowania wody w całej gminie. W związku z tym opracowano koncepcję programową 

wodociągu "Bocian" (Biuro Projektowo-Usługowe "Melwodprojekt" sp. z 0.0. Warszawa 1994r.) 

obejmującego cały teren gminy Kołbiel oraz wieś Zabieżki w gminie Celestynów. Koncepcja ta 

przewiduje włączenie do projektowanego systemu wodociągowego w/w wodociągów wiejskich, z 

tym, że wodociąg Skorupy-Gózd wymaga przebudowy ze względu na zły stan techniczny. 

Obecnie trwa realizacja inwestycji "Bocian" - zakończona jest budowa stacji wodociągowej 

(w tym stacja uzdatniania wody - odżelaziania, odmanganiania, chlorowania), opracowywane są 

projekty techniczne I etapu wodociągu - we wsiach: Bocian, Nowa Wieś i Kołbiel. Ujęcie wód 

głębinowych w Bocianie, jako przeznaczone do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę do picia 

i na potrzeby gospodarcze, wymaga ochrony. Mimo, że dokumentacja hydrologiczna ujęcia 

(BIPROMEL Warszawa 1995r.) wykazała, że nie wymaga ono ustanowienia strefy ochrony 

pośredniej, zaleca sie zachowanie wzmożonego nadzoru sanitarnego w obszarze o promieniu 

300m wokół studni, w którym nie należy lokalizować inwestycji mogących pogorszyć jakość wód 

podziemnych. Dotyczy to także ujęć w: Lubicach, Człekówce i Skorupach do czasu ich wyłączenia 

z eksploatacji. Realizacja wodociągu "Bocian" umożliwi dostawę wody dobrej jakości mieszkańcom 

gminy, rozwiąże problem odczuwanych okresowo deficytów wody (we wsiach: Sępochów, 

Dobrzyniec, Rudno, Władzin, Podgórzno, Wola Sufczyńska, Kąty, Bocian i Stara Wieś Druga) oraz 

zapewni ochronę przeciwpożarową wsi. 

2. Odprowadzanie ścieków sanitarnych 

W gminie nie ma zbiorowych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków. Część 

mieszkańców gminy, obiekty użyteczności publicznej, zakłady produkcyjne posiadają indywidualne 
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systemy kanalizacyjne odprowadzające ścieki do zbiorników bezodpływowych. 

Część ścieków (głównie z obiektów użyteczności publicznej) wywożona jest przez prywatne 

firmy świadczące usługi komunalne do oczyszczalni ścieków w Garwolinie i Mińsku Mazowieckim, 

lecz większość usuwana jest przez mieszkańców we własnym zakresie - głównie na pola. 

Zanieczyszczenia komunalne oraz chemiczne - pochodzące m.in. z rolnictwa (nawozy sztuczne, 

środki ochrony roślin) powodują pozaklasowy stan czystości rzek przepływających przez teren 

gminy. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie jest koniecznością, szczególnie że jej 

obszar jest bardzo cenny przyrodniczo i krajobrazowo (Nadwiślański Obszar Chronionego 

Krajobrazu). W pierwszej kolejności działania takie powinny być podjęte w miejscowości gminnej, 

dla której już kilka lat temu opracowano koncepcję programową kanalizacji i oczyszczania ścieków 

(BIPROMEL Warszawa 1987). Realizacja systemów kanalizacyjnych powinna być prowadzona 

równolegle z wodociągowaniem. 

3. Usuwanie nieczystości stałych 

W gminie istnieje zagrożenie sanitarne spowodowane składowaniem odpadów stałych na 

"dzikim", nie spełniającym wymogów sanitarnych wysypisku w Kołbieli, którego lokalizacja wzbudza 

protesty społeczne i jest zagrożeniem dla środowiska. Odpady powodują dewastację powierzchni 

ziemi, zanieczyszczenia wód gruntowych i gleby substancjami pylącymi i emitującymi gazy. Gmina 

posiada zorganizowany system zbiórki odpadów oparty na typowych kontenerach. Wywóz 

odpadów prowadzą prywatne firmy transportowe. Kontenery nie są dostępne dla wszystkich 

mieszkańców gminy, istnieje potrzeba udoskonalenia systemu zbiórki odpadów (rotacja lub 

zwiększenie ilości pojemników). 

4. Zaopatrzenie w gaz ziemny 

Ponad 40% mieszkańców gminy Kołbiel korzysta z gazu ziemnego średniego ciśnienia na 

potrzeby bytowo-gospodarcze i grzewcze. Źródłem gazu są 3 stacje redukcyjno-pomiarowe I 

stopnia zlokalizowane na gazociągach wysokiego ciśnienia przebiegających przez teren gminy: 

- magistrali Φ500 Puławy-Warszawa - stacje w Człekówce (6000 m3/godz.) i Lubicach (3000 

m3/godz.) 

- odgałęzieniu Φ100 od w/w magistrali do Mińska Maz. - stacja w Rudzienku (1500 m3/godz.) 

Sieć gazowa średniego ciśnienia realizowana wg opracowanej w 1992r. koncepcji 

programowej gazyfikacji gminy Kołbiel (T.Smimowa, J.Wasilewska, Warszawa) obejmuje obecnie 

większość miejscowości na jej terenie oraz kilku sąsiadujących wsi z sąsiednich gmin: Pilawa, 

Siennica i Celestynów (woj. warszawskie). 

Od istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia Φ500 i Φ100 wymagane jest zachowanie 

bezpośrednich odległości: 

- 50 i 25 m dla zespołów wiejskich budynków mieszkalnych w zwartej zabudowie,  

- 65 i 35m dla budynków użyteczności publicznej, 

- 35 i 20m dla wolnostojących budynków mieszkalnych i gospodarstw, 
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- 25 i 15m dla wolnostojących budynków niemieszkalnych, 

- 50 i 25m dla zakładów przemysłowych, 

- 65 i 35m dla składów materiałów łatwopalnych, 

Od stacji redukcyjno-pomiarowych I stopnia należy zachować odległości: 

- 30 m dla budynków mieszkalnych, gospodarczych i przemysłowych, 

- 80 m dla budynków użyteczności publicznej, 

Ponadto wszystkie lokalizacje w odległości 150m od urządzeń gazowych wysokiego 

ciśnienia wymagają uzgodnienia z Mazowieckim Okręgowym Zakładem Gazownictwa w 

Warszawie. 

5. Zaopatrzenie w ciepło 

Ogrzewanie budynków realizowane jest indywidualnie - z własnych kotłowni na paliwo stałe 

lub gazowe. 

6. Możliwości i preferencje rozwoju 

Wnioski z uwarunkowań infrastruktury sanitarnej   

Problemy i bariery rozwoju: 

1. Korzystanie przez większość mieszkańców gminy z wód o jakości nie spełniającej wymogów 

sanitarnych pobieranych ze studni indywidualnych. 

2. Deficyt wody w studniach na terenie 9 wsi. 

3. Brak zabezpieczenia przeciwpożarowego wsi. 

4. Brak systemów oczyszczania ścieków sanitarnych, bezpośrednie ich odprowadzanie do wód 

powierzchniowych i gruntu. 

5. Brak zabezpieczeń środowiska przed skażeniem przez wysypisko odpadów stałych w Kołbieli, 

nieuregulowana sytuacja formalno-prawna obiektu. 

6. Zasoby wód podziemnych na terenie gminy wystarczające do pokrycia docelowego 

zapotrzebowania. 

7. Opracowanie dokumentacji projektowej na wodociągowanie gminy. 

8. Istnienie cieków powierzchniowych mogących być odbiornikami oczyszczonych ścieków. 

9. Zwarta zabudowa miejscowości gminnej i największych wsi, umożliwiająca ekonomiczne 

kanalizowanie. 

10. Sporządzona koncepcja programowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczania ścieków w Kołbieli. 

11. Zorganizowany system zbiórki odpadów stałych (kontenerowy) w większości wsi. 

12. Przepustowość istniejących urządzeń gazowych wysokiego ciśnienia (gazociągi, stacje 

redukcyjno-pomiarowe) wystarczające do pokrycia docelowego zapotrzebowania na gaz 

ziemny. 

13. Sporządzony program gazyfikacji całej gminy. 

Ograniczenia w użytkowaniu terenów 

1. Ujęcia wody służące zbiorowemu zaopatrzeniu wymagają zachowania:   
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- rygorów strefy bezpośredniej, 

- wzmożonego nadzoru sanitarnego w obszarze o promieniu min. 300m. 

2. Urządzenia gazowe wysokiego ciśnienia wymagaja: 

- zachowania bezpiecznych odległości od obiektów terenowych (wg obowiązujących 

przepisów), 

- uzgadnianie wszystkich inwestycji w odległości 150m z M.O.Z.G. 

3. Nieurządzone wysypisko odpadów stałych w Kołbieli o nieokreślonym wpływie na środowisko 

(brak oceny rzeczoznawcy) ogranicza użytkowanie terenów w orientacyjnym obszarze 

szerokości 300m wokół obiektu.
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XII.  ELEKTROENERGETYKA 

1. Uwarunkowania zewnętrzne 

1.1.  Źródła energii elektrycznej średniego napięcia 15kV 

Gmina Kołbiel nie posiadająca własnego źródła energii elektrycznej SN 15kV, zasilana jest 

ze źródeł zewnętrznych, zlokalizowanych na terenie gmin sąsiednich. W podstawowym układzie 

połączeń prawie wszystkie wsie gminy (z wyjątkiem Siwianki) zasilane są ze stacji transformująco-

rozdzielczej 110/15kV w Mińsku Mazowieckim. Stacja ta jest ogólnie w dobrym stanie technicznym, 

posiada dwa transformatory o mocach po 25MV A, lecz w obciążeniach szczytowych pobór mocy 

zaczyna zbliżać sie do mocy zainstalowanej. Źródłem rezerwowego zasilania gminy są stacje 

110/15kV w Pilawie i Otwocku. Szczególnie duże znaczenie ma stacja w Pilawie, która będąc w 

dobrym stanie technicznym i dysponując wystarczającą mocą zainstalowaną w transformatorach 

110/15kV (16+25MV A) stanowi pełnowartościową rezerwę zasilania, zdolną w razie potrzeby 

przejąć zasilanie gminy Kołbiel. W wyjątkowych sytuacjach zasilanie gminy może przejąć również 

stacja 110/15kV położona na terenie Rejonu Energetycznego Otwock. Wszystkie stacje 110/15kV 

będące dla gminy Kołbiel podstawowym lub rezerwowym źródłem energii elektrycznej SN 15kV są 

ogólnie w dobrym stanie technicznym, posiadają po dwa transformatory mocy oraz pierścieniowe 

zasilanie niezależnymi liniami wysokiego napięcia 1l0kV. W perspektywie istnieją możliwości 

wymiany transformatorów na jednostki o większych mocach, rozbudować można również 

rozdzielnie średniego napięcia. Plany rozwojowe Zakładu Energetycznego Warszawa-Teren 

uwzględniają budowę w Mińsku Maz. nowej stacji 110/15kV, co oczywiście poprawi parametry 

zasilania również i gminy Kołbiel. 

1.2.  System magistralnych linii SN 15kV 

System zewnętrznych powiązań elektroenergetycznych gminy Kołbiel z omówionymi w 

poprzednim punkcie stacjami 110/15kV tworzą cztery magistralne linie napowietrzne, które pracują 

w pierścieniowym układzie połączeń i są w dobrym stanie technicznym. 

1. Linia "Mińsk Maz.-Kołbiel" 

Ma podstawowe znaczenie w systemie zasilania gminy, bowiem w normalnym układzie 

połączeń zasila prawie wszystkie wsie, z wyjątkiem Siwianki i Podgórzna. W awaryjnym 

układzie połączeń może pracować przy zasilaniu ze stacji 110/15kV w Pilawie i Otwocku. 

2. Linia "Mińsk Maz.-Siennica" 

W normalnym układzie połączeń zasila tylko Podgórzno, lecz przy awarii trzonu magistrali 

"Mińsk Maz.-Kołbiel" na odcinku przebiegającym na terenie gminy Mińsk Maz. może przejąć 

zasilanie gminy Kołbiel. Z drugiej strony linia ta ma połaczenie z magistralą "Pilawa-Puznówka". 
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3. Linia "Pilawa-Augustówka" 

Ma znaczenie jako linia zasilania rezerwowego, wykorzystywanego w czasie awarii lub 

konserwacji linii "Mińsk Maz.-Kołbiel". Podział eksploatacyjny i punkt pomiaru energii znajduje 

się we wsi Kąty. 

4. Linia "Otwock - Kołbiel" 

Dla gminy Kołbiel ma znaczenie jako linia zasilania rezerwowego pozwalającego doprowadzić 

energię elektryczną z trzeciego źródła, jeśli z powodu awarii (konserwacji) stacji 110/15kV w 

Mińsku Maz. czy Pilawie albo awarii (konserwacji) linii magistralnych omówiony powyżej, 

uruchomienie tego połączenia pozwoli zminimalizować przerwy w zasilaniu gminy Kołbiel. 

Oprócz trwałych podziałów eksploatacyjnych każdy z trzonów magistralnych linii SN 15kV 

posiada jeszcze dodatkowe odłączniki sekcyjne pozwalające na wielowariantowe i 

wielokierunkowe możliwości połączeń doraźnych. 

W podsumowaniu stwierdzić należy, że bliskie położenie źródeł energii elektrycznej SN 

15kV, dobry stan techniczny tych źródeł oraz dobry stan systemu magistralnych linii SN 

zasilających gminę stanowią grupę pozytywnych uwarunkowań zewnętrznych rozwoju gminy. 

2. Uwarunkowania wewnętrzne 

2.1.  Odbiorcy energii elektrycznej niskiego napięcia 

Przeciętnym odbiorcą energii elektrycznej w gminie Kołbiel (poza wsią gminną) jest małe, 

średnie gospodarstwo rolne pobierające energię o mocy szczytowej 5- 7,5kV do celów socjalnych 

oraz zasilania urządzeń służących produkcji rolnej. 

Z energii elektrycznej o mocy czynnej przekraczającej 7,5kV korzysta jedynie niewielki 

odsetek gospodarstw, w tym nieliczne gospodarstwa specjalistyczne, wysokotowarowe oraz o 

mieszanym profilu produkcji. Wsie gminy (poza Kołbielą) mają dość słabo rozwiniętą sieć usług, nie 

występuje (poza wsią Rudno i Karpiska) zjawisko poboru większej ilości mocy do zasilania 

drobnego przemysłu i usług. Centrum usługowo-przemysłowym gminy jest wieś gminna Kołbiel, 

która nabierając małomiasteczkowego charakteru jest już stosunkowo dużym odbiorcą energii 

elektrycznej. Większymi odbiorcami posiadającymi swoje stacje transformatorowe są: Fabryka 

Urządzeń Grzewczych "WAGNER", Zakład Odzieżowy "KISS", ZSZ Odzieżowa z 

przedsiębiorstwem "JOWEX", SKR z zakładem produkcji torebek foliowych. Łączna moc 

zainstalowana w stacjach transformatorowych 15/0,4kV wynosi w Kołbieli ok. 2,5MV A, co jest 

wielkością charakterystyczną dla małych miast. Z uwagi na charakter i położenie Kołbieli, wzrost 

zapotrzebowania na energię elektryczną będzie tu większy niż na pozostałym terenie gminy. 

2.2.  Lokalne systemy urządzeń elektroenergetycznych średniego napięcia 15kV  

        i niskiego napięcia 380/220V. 

 

Lokalne systemy elektroenergetycznych urządzeń zasilających poszczególne wsie gminy, to 
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niemal wyłącznie systemy promieniowo zasilanych urządzeń napowietrznych. W ich skład wchodzą 

stacje transformatorowe 1510,4kV wraz z zasilającymi je odgałęzieniami liniami SNl5kV oraz linie 

niskiego napięcia bezpośrednio zasilające odbiorców. Stan techniczny urządzeń lokalnych 

decyduje o jakości energii elektrycznej dostarczanej odbiorcom, co ma bezpośrednie odbicie w 

jakości życia mieszkańców i poziomie produkcji rolnej i pozarolniczej. W dobrym stanie 

technicznym są systemy po kapitalnych remontach i modernizacjach wykonanych od początku lat 

80-tych do chwili obecnej. Zapewniają one dostawy energii o dobrych parametrach, pokrywając w 

pełni zapotrzebowanie bieżące oraz mając niezbędne rezerwy mocy zainstalowanej w 

transformatorach 1510,4kV. Dobry stan lokalnych systemów urządzeń elektroenergetycznych jest 

jednym z uwarunkowań pozytywnie wpływających na społeczno-gospodarczy rozwój wsi. Dobre 

warunki zasilania posiadają wsie: Chrosna, Gadka, Gózd, Karpiska, Oleksin, Siwianka, Skorupy, 

Sufczyn, Teresin, Wola Sufczyńska, czyli 10 wsi. Następną grupę stanowią wsie posiadające 

lokalne systemy urządzeń w średnim stanie technicznym, które budowane 15-25 lat temu mogą już 

wymagać częściowych modernizacji, gdyż niektóre parametry techniczne dostarczanej energii 

ulegają pogorszeniu w szczytach obciążeń. Dotyczy to szczególnie odbiorców zlokalizowanych na 

końcach dłuższych obudów linii niskiego napięcia oraz obszarów o dużej dynamice rozwoju, dla 

których rzeczywisty przyrost obciążenia przekroczył wartości policzone przy projektowaniu danych 

sieci. Do grupy wsi o średnim stanie lokalnych urządzeń zasilających zalicza się wsie, w których 

zachodzi potrzeba działań modernizacyjnych nie więcej niż 1/3 całego systemu lokalnego. W 

gminie Kołbiel są to: Antoninek, Bocian, Borków, Chrząszczówka, Głupianka, Lubice, Podgórzno, 

Radachówka. Rudno, Rudzienko, Sępochów, Stara Wieś II, Władzin - to jest 13 wsi. 

W złym stanie technicznym znajdują się już systemy lokalnych urządzeń elektroenergetycznych 

budowane ponad 25 lat temu. Są to urządzenia przestarzałe, wyeksploatowane, awaryjne, 

przeciążone, co powoduje pogorszenie parametrów energii dostarczanej odbiorcom, a w przypadku 

niektórych stacji trafo uniemożliwia wręcz przyłączenie nowych odbiorców. Braki energii 

elektrycznej i jej złe parametry techniczne są przyczyną pogarszania się jakości życia 

mieszkańców, ograniczają bowiem zakres eksploatacji wszelkich urządzeń i maszyn elektrycznych 

służących obsłudze gospodarstw domowych i wspomaganiu produkcji i przetwórstwa rolnego. W 

gminie Kołbiel 5 wsi posiada lokalne systemy urządzeń zasilających w złym stanie technicznym, 

które wymagają pilnych remontów kapitalnych i modernizacji. Są to: wieś gminna Kołbiel oraz 

Człekówka, Dobrzyniec, Kąty, Nowa Wieś. 

           Na tle średnich wskaźników dla województwa siedleckiego, stan techniczny lokalnych 

systemów system urządzeń elektroenergetycznych gminy Kołbiel przedstawia się następująco: 

- stan dobry - ok. 36% (średnia dla województwa 40,7%),  

- stan średni - ok. 46% (średnia dla województwa 19,5%),   

- stan zły - ok. 18% (średnia dla województwa 39,8%). 

Jak widać z zestawienia gmina Kołbiel ma niższy odsetek systemów w dobrym stanie 

technicznym niż średnia województwa o ok. 5,7%, natomiast systemów w stanie średnim ma więcej 

aż o ok. 26,5%. Pamiętać należy, że urządzenia w stanie średnim stopniowo przemieszczać się 

będą do grupy w złym stanie technicznym, jeśli w perspektywie ok. 5-10 lat nie będą poddawane 
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częściowym remontom i modernizacji. Stosunkowo dobrze kształtuje się odsetek wsi mających złe 

systemy urządzeń lokalnych, bowiem jest ich ponad dwukrotnie mniej niż średnia województwa 

(18% gm. Kołbiel; 39,8% województwo). 

Jeżeli przyjąć, że w chwili obecnej (lata 1996- 1997) lokalne systemy w stanie dobrym i 

średnim stanowią grupę urządzeń ogólnie spełniających zadania właściwego zaopatrzenia w 

energię elektryczną, to gmina Kołbiel z odsetkiem ok. 82% wypada lepiej od średniej wojewódzkiej 

wynoszącej ok. 60%. Z uwagi na dużą grupę wsi o średnim stanie technicznym urządzeń 

lokalnych, dynamika pogarszania się parametrów zasilania w gminie Kołbiel będzie większa niż 

średnia dynamika województwa. W celu powstrzymania procesu pogarszania się stanu 

technicznego lokalnych systemów urządzeń zasilających, należy w skali roku wykonywać pełne lub 

częściowe modernizacje tych systemów w min. 2-3 wsiach gminy. Brak prac modernizacyjnych 

powodował będzie pogarszanie się jakości życia mieszkańców i tempa rozwoju produkcji rolnej 

spowodowanych złym stanem zaopatrzenia w energie elektryczną. 
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XIII.  TELEFONIZACJA 

Przesądzona jest budowa linii światłowodowej i centrali automatycznej. Umożliwi to budowę 

światłowodowych połączeń telefonicznych w następujących wsiach: Kołbiel (zakończona budowa), 

Rudno, Rudzienko, Teresin, Władzin, Podgórzno, Gadka, Wola Sufczyńska, Sufczyn, 

Chrząszczówka, Kąty, Lubice, Człekówka Chrosna. Będzie więc możliwość realizowania połączeń 

zewnętrznych gminy w ruchu automatycznym o wysokim standardzie obsługi. 
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XIV.  JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY KOŁBIEL 

1. Uwagi wstępne 

W niniejszym opracowaniu przez jakość życia rozumie się poziom zadowolenia 

mieszkańców gminy z różnych sfer życia i dziedzin aktywności. Wpływają na nie dwie grupy 

czynników: obiektywne i subiektywne. Czynniki obiektywne, to obiektywna rzeczywistość, w której 

żyją ludzie. Należą do niej: środowisko przyrodnicze, infrastruktura techniczna i społeczna, 

lokalizacja miejsc pracy. Czynniki subiektywne wiążą się z oceną mieszkańców gminy Kołbiel 

własnych warunków życia widzianych przez pryzmat sytuacji materialnej, możliwości jej poprawy, 

warunków mieszkaniowych itp. 

Ocenę jakości życia przeprowadzono na podstawie opracowań branżowych, materiałów 

inwentaryzacyjno-statystycznych i badań ankietowych, w których wzięło udział 21 mieszkańców 

gminy. 

2. Środowisko naturalne 

Jakość życia mieszkańców gminy Kołbiel ocenia sie jako typową dla obszarów wiejskich 

województwa siedleckiego. Ze względu na brak brudnego przemysłu żyją oni w stounkowo czystym 

środowisku naturalnym. Lasy oraz grunty zadrzewione zajmują 20,04% powierzchni gminy. Nie 

odnosi się to jednak do wszystkich miejscowości. Na pytanie skierowane ankietowanym czy żyją w 

czystym środowisku naturalnym, osoby z Gadki, Lubic i Kołbieli odpowiadają, że nie. Przez te 

miejscowości przechodzi droga o dużym natężeniu ruchu, co powoduje zanieczyszczenie 

powietrza spalinami oraz przez Gadkę i Kołbiel płynie rzeka Świder, które ma zanieczyszczoną 

wodę szambami. Pozostali ankietowani oceniają swoje środowisko naturalne jako czyste. 

 Warunki fizjograficzne gminy są korzystne dla rozwoju osadnictwa. Tylko dna dolin i 

obniżeń terenu maja niekorzystne warunki glebowo-wodne i klimatyczno-zdrowotne. Pozostałe 

obszary gminy charakteryzują się odpowiednimi dla rozwoju osadnictwa warunkami gruntowo-

wodnymi (grunty nośne, woda gruntowa głębiej niż 2,0m ppt) oraz korzystnymi warunkami 

klimatyczno-zdrowotnymi. Jest tutaj łagodniejszy klimat w porównaniu z pozostałą częścią 

województwa siedleckiego. 

3. Komunikacja 

Gmina Kołbiel posiada bardzo dobre warunki komunikacyjne. Przez jej teren przebiegają: 

droga kolejowa zelektryfikowna Warszawa-Lublin z przystankiem w Kołbieli oraz dwie drogi krajowe 

Warszawa-Lublin-Hrebenne oraz Góra Kalwaria-Mińsk Mazowiecki. Dzięki temu ma ona między 

innymi połączenie z Warszawą, Lublinem, Mińskiem Maz., Sochaczewem, Górą Kalwarią. Oprócz 

dróg krajowych funkcjonuje 11 dróg wojewódzkich w większości wyasfaltowanych oraz 16 dróg 

gminnych kl. V. Z tych ostatnich tylko 8,9% posiada nawierzchnię twardą. Aby podnieść jakość 
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życia na terenie gminy ankietowani proponują uruchomienie przystanku autobusowego w Gadce, 

wyasfaltowanie dróg w Głupiance i Siwiance oraz ulic w Kołbieli. Ze względu na dużą 

wypadkowość proponują budowę obwodnicy wokół Lubic. 

4. Urządzenia inżynieryjne 

Na terenie gminy Kołbiel występuje deficyt wody. Mimo tego do chwili obecnej nie został 

rozwiązany problem zwodociągowania wsi. Wodociągi zbiorowe działają tylko w pięciu 

miejscowościach: w Góździe, Skorupach, Człekówce, Chrośnie, Lubicach. W trakcie realizacji 

znajduje się wodociąg zbiorowy "Bocian", który w I etapie obejmie tylko wsie: Bocian, Nowa Wieś, 

Kołbiel. Dlatego nadal głównym źródłem zaopatrzenia w wodę pozostają studnie kopane czerpiące 

wodę gruntową. Konieczność zwodociągowania wsi zgłaszają ankietowani z Kątów i Siwianki. 

Ankietowani ze wsi Chrosna, Kąty, Kołbiel podnoszą problem zorganizowania zbiorczych 

systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków. Tylko część ściekow, tj. te, które pochodzą z 

obiektów użyteczności publicznej wywożona jest do oczyszczalni ścieków w Garwolinie i Mińsku 

Maz. Pozostałe - usuwane są przeważnie na pola i do przydrożnych rowów. Należy zaznaczyć, że 

większość ankietowanych uczestniczyłaby w kosztach budowy zbiorczego wodociągu i zbiorczej 

kanalizacji. 

Jakość życia na terenie gminy pogarsza brak wysypiska śmieci. Zastosowano system 

kontenerowy zbiórki odpadów stałych, ale nie jest on dostępny dla wszystkich mieszkańców, 

dlatego, często są one wywożone do pobliskich lasów. Aby nie dopuścić do degradacji środowiska, 

ankietowani proponują oprócz budowy wysypiska, ustawienie pojemników na śmieci, zastosowanie 

większej ilości kontenerów i przeprowadzenie akcji uświadamiania mieszkańców o szkodliwości 

zanieczyszczania lasów. 

Spośród ankietowanych ani jedna osoba nie zgłaszała konieczności gazyfikacji swojej wsi, 

bowiem większość wsi jest już zgazyfikowana, natomiast te, w których jeszcze gazu nie ma, zostały 

już objęte koncepcją programową sieci gazowej średniego ciśnienia. 

Na jakość życia na wsi bardzo duży wpływ wywierają lokalne systemy urządzeń 

energetycznych. Warunkują one wykonanie wielu prac gospodarczych i konsumpcje ludności. 

Obecnie w dobrym stanie technicznym znajdują się urządzenia w Siwiance, Guździe, Skorupkach, 

Teresinie, Oleksinie oraz pasie południowym obejmującym wsie: Karpiska, Chrosna, Gadka, Wola 

Sufczyńska, Sufczyn. Natychmiastowego remontu wymagają systemy energetyczne w Kołbieli, 

Dobrzyńcu, Człekówce i Kątach. W pozostałych wsiach system urządzeń energetycznych uznany 

został jako średni. Aby nie dopuścić do jego pogorszenia, wymagana jest coroczna pełna lub 

częściowa modernizacja urządzeń energetycznych w 2-3 wsiach. 

5. Mieszkania 

Wg badań Biura Planowania Przestrzennego w Siedlcach, warunki mieszkaniowe w gminie 

Kołbiel są dobre. 74,1% ogółu mieszkań znajduje się w budynkach o niepalnym materiale ścian (w 

woj. siedleckim na obszarach wiejskich 52,8%), na jedno mieszkanie przypada 1,11 gospodarstw 
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domowych (na wsi w woj. siedleckim 1,13), na jedną osobę w mieszkaniu - 18,9 m2 (na wsi w woj. 

siedleckim 18,2%). Większość mieszkań wyposażona jest we własne c.o. i wod.-kan. Mimo to 1/2 

ankietowanych nie jest zadowolona ze swoich warunków mieszkaniowych. Z tego względu planują 

oni (zadowoleni ze swoich warunków mieszkaniowych również) budowę, rozbudowę, modernizację 

lub remont swoich budynków mieszkalnych (na 21osób - 17 osób). Preferują oni skoncentrowane 

budownictwo jednorodzinne, szczególnie w takich miejscowościach, jak: Kołbiel, Karpiska, Kąty, 

Głupianka. Obecnie największy ruch budowlany jest w miejscowości gminnej oraz miejscowościach 

położonych przy linii kolejowej Warszawa-Lublin (Chrosna, Karpiska, Człekówka). 

Ankietowani niezadowoleni z warunków mieszkaniowych nie zamierzają jednak zmieniać 

miejsca zamieszkania. Jako główny powód wymieniają posiadanie domu, rodziny, gospodarstwa, 

przyzwyczajenie do wsi, brak środków finansowych aby rozpocząć życie w innej miejscowości. 

6. Handel, usługi 

W gminie Kołbiel jest dobrze rozwinięta sieć sklepów spożywczych oraz spożywczo-

przemysłowych. Działają one w większości miejscowości. Tylko jeden ankietowany pochodzący z 

Karpisk widzi konieczność uruchomienia takiego sklepu w swojej wsi. 

           Na terenie gminy w małym stopniu świadczone są wyspecjalizowane usługi. Mieszkańcy 

Kołbieli korzystają z nich najczęściej w Otwocku, Garwolinie, Mińsku Mazowieckim. 

7. Szkoły. Przedszkola. 

W gminie Kołbiel działają cztery 8-klasowe szkoły podstawowe: w Kołbieli, Człekówce, 

Kątach i Rudzienku. Zbyt małe w stosunku do potrzeb są szkoły w Kołbieli oraz w Kątach. Pierwsza 

z tych szkół może przyjąć 400 uczniów, kształci zaś 677, druga 195, a ma ich 230. Stan techniczny 

wymienionych szkół jest średni. Potrzebna jest ich rozbudowa i modernizacja. W Kołbieli 

funkcjonuje także ZSZ-odzieżowa z internatem, w której kształci się 123 uczniów oraz przedszkola 

4-oddziałowe na 140 miejsc, z którego korzysta 121 dzieci. 

Boiska sportowe posiadają tylko takie wsie, jak: Rudno, Sępochów, Syfczyn. 

8. Służba zdrowia 

Na terenie gminy działa jeden ośrodek zdrowia, zlokalizowany w miejscowości gminnej. 

Pracuje w nim 3 lekarzy, 2 lekarzy dentystów, 6 pielęgniarek. Na 10000 mieszkańców przypada 3,7 

lekarzy (na wsi w woj. Siedleckim 3,1), 2,5 lekarzy dentystów (na wsi w woj. siedleckim 1,5), 7,4 

pielęgniarek (na wsi w woj. siedleckim 7,2). W ostatnim czasie został uruchomiony prywatny 

gabinet chirurgiczny. 
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9. Możliwości uzyskiwania dochodów 

Na terenie gminy głównym źródłem uzyskiwania dochodów poza rolnictwem jest praca w 

zakładach pracy zlokalizowanych w Kołbieli. Wiele osób łączy zajęcia zarobkowe w rolnictwie z 

pracą poza rolnictwem wyjeżdżając poza miejsce swego zamieszkania najczęściej do Otwocka i 

Warszawy. Na dojazdy tracą dużo, gdyż 3-4 godziny dziennie. 

Mieszkańcy gminy są niezadowoleni z dochodów jakie uzyskują. Rolnicy 60-70% tych 

dochodów wydają na prowadzenie gospodarstwa rolnego. Pozostała kwota przeznaczona jest 

głównie na żywność. Także zakup żywności posiada największy udział w wydatkach osób 

utrzymujących się z pracy poza rolnictwem. Ankietowani nie widzą możliwości, aby mogli 

powiększyć swoje dochody na terenie gminy. Uważają, że do tego niezbędny jest nowy duży 

zakład pracy. Tylko 3 osoby chcą rozwinąć własną działalność gospodarczo-usługową. Możliwości 

powiększenia dochodów w wyniku zorganizowania agroturystyki widzą ankietowani z Głupianki (ze 

względu na atrakcyjny, uzdrowiskowy teren) z Lubic (piękny las), z Radachówki (piękna przyroda), 

z Kołbieli (malownicze położenie, suche lasy, piękna dolina rzeki Świder). Pozostali ankietowani 

uważają, że ich miejscowości nie odpowiadają wymogom agroturystyki. „Jest nieciekawa przyroda, 

brakuje domów kultury, urządzeń wodno-kanalizacyjnych, budynki mieszkalne są zbyt małe i 

zaniedbane, aby mogły przyjąć turystów.” 

10. Sposób spędzania wolnego czasu. 

W gminie Kołbiel najczęściej ludzie odpoczywają oglądając programy telewizyjne lub 

pracując na działce. Odczuwają brak dobrze działających domów kultury czy świetlic. Te ostatnie 

są tylko w Dobrzyńcu, Władzinie i Woli Sufczyńskiej. Ankietowani postulują budowę domów kultury 

w Kołbieli i Kątach. Postulują także budowę boiska lub placu zabaw dla dzieci w Lubicach. 

11. Wnioski 

            Na podstawie przeprowadzonych badań ocenia się jakość życia w gminie Kołbiel jako 

średnią. Zgodnie z opinią ankietowanych ulegnie ona poprawie, jeżeli dojdzie do: 

- budowy zbiorczego systemu kanalizacji,  

- zwodociągowania wsi Kąty i Siwianka, 

- wybudowania wysypiska śmieci oraz zorganizowania systemu zbiórki odpadów stałych 

 obejmującego wszystkich mieszkańców w gminie, 

- uruchomienia przystanku autobusowego w Gadce 

- wyasfaltowania drogi w Głupiance, Siwiance oraz ulic w Kołbieli, 

- ze wzgledu na dużą wypadkowość wybudowania obwodnicy wokół wsi Lubice, 

- budowy domu kultury w Kołbieli i Kątach,  

- budowy boiska sportowego w Lubicach, 

- modernizacji urządzeń energetycznych w złym stanie technicznym. 

Nadal w gminie Kołbiel utrzymywał się będzie wysoki ruch budowlany. Mieszkańcy najlepiej 

czują się mieszkając w skoncentrowanym budownictwie jednorodzinnym. Dla tego budownictwa 
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preferują takie miejscowości jak Kołbiel, Karpiska, Kąty, Głupianka. 

Możliwość rozwoju agroturystyki w swoich miejscowościach widzą ankietowani z Głupianki, 

Lubic, Radachówki, Kołbieli. Związane to jest jednak z wcześniejszym wyposażeniem tych 

miejscowości w niezbędną infrastrukturę. 
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KIERUNKI 

 

XV.  PROBLEMY I SZANSE ROZWOJU PRZESTRZENNEGO GMINY 

1. Problemy rozwoju 

1.1.  Bezrobocie 

W 1995r. bezrobocie w gminie Kołbiel wynosiło ok. 440 osób. Przyjmując, że około połowa 

mieszkańców gminy jest aktywna zawodowo, dla spodziewanego w ciągu 10-ciu lat przyrostu 

naturalnego musi pojawić się 100-150 nowych miejsc pracy. 

Bezrobocie może również powiększyć się z powodu zmniejszenia zatrudnienia w rolnictwie. 

Wynika to z tendencji powiększania gospodarstw średnich i wypadania gospodarstw małych. W tej 

chwili istnieje bezrobocie ukryte, tj. nadmierne zatrudnienie w rolnictwie, gdzie ze względu na 

wysokie rozdrobnienie gospodarstw, osoby pracujące nie są w pełni wykorzystane. 

Czynnikiem, który może pogłębić bezrobocie w najbliższych latach jest również duża liczba 

młodzieży kończącej szkoły średnie (wyż demograficzny). 

1.2.  Problemy demograficzne 

We wsiach: Radachówka, Głupianka, Podgórzno, Sępochów, Borków i Siwianka jest 

najdalej posunięty proces starzenia ludności. Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym przekracza 

20%. 

1.3.  Rynek pracy 

W latach 1988-1996 nastąpiło obniżenie poziomu aktywności zawodowej do 54,7% w 

1996r. Jest ono związane z wprowadzeniem powszechnego systemu emerytalnego dla ludności 

rolniczej. 

Problemem jest również znaczny wzrost aktywności zawodowej kobiet. Zjawisko to należy 

uznać za negatywne, wymuszone względami ekonomicznymi. 

1.4.  Środowisko przyrodnicze 

Problemem są zagrożenia dla środowiska przyrodniczego wynikające z: 

1. Braku systemów kanalizacji i oczyszczania ścieków, szczególnie w miejscowościach o 

największej liczbie mieszkańców, zwodociągowanych i na obszarach bez izolacji poziomu 

wodonośnego. Są to wsie: Kołbiel, Człekówka, Skorupy, Gózd, Bocian; 

2. Nieodpowiednio przeprowadzonych melioracji przyczyniających się do znacznego osuszenia 
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terenów; 

3. Wzrost nawożenia i stosowania środków chemicznych na obszarach bez izolacji poziomu 

wodonośnego, szczególnie w dolinie rzeki Świder; 

4. Zagrożenia doliny rzeki Świder wynikające głównie z: 

a) lokalizowania zabudowy letniskowej w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki i nadrzecznych 

lasów łęgowych - dotyczy to głównie rejonów Borkowa, Sępochowa, Radachówki, Sufczyna, 

b) nadmiernej penetracji nadrzecznych zarośli i zadrzewień, głównie w rejonie Kołbieli, 

Radachówki i Sępochowa oraz w rejonie nowej zabudowy letniskowej, 

c) grodzenia brzegów rzeki, co jest procederem nielegalnym, bowiem w każdym miejscu 

powinien być swobodny dostęp do rzeki, 

d) wycinania najstarszych zadrzewień olchowych i jesionowych porastających brzegi rzeki 

oraz położonych w terasie zalewowej, przez co likwiduje się naturalną barierę 

biogeochemiczną redukującą dopływ zanieczyszczeń organicznych i mineralnych do rzeki, 

e) lokalne przesuszenie łąk związane z nadmiernym pogłębianiem rowów melioracyjnych, 

f) występujące w dolinie Świdra poniżej Sufczyna brak izolacji pierwszego użytkowego 

poziomu wodonośnego stanowi zagrożenie dla czystości wód podziemnych. 

Utrzymywanie powyższych zagrożeń wpływa z pewnością na dalsze obniżenie walorów 

przyrodniczych doliny Świdra, zwłaszcza jej różnorodności biologicznej. Funkcjonowanie 

korytarza ekologicznego będzie poważnie zakłócone a jego krajowa ranga ekologiczna może 

być ograniczona do rangi regionalnej, a nawet lokalnej. 

5. Kolizji wynikających z przebiegu przez obszary chronione ciągów infrastruktury technicznej o 

znaczeniu międzyregionalnym: linia kolejowa, drogi krajowe, gazociągi wysokiego ciśnienia. 

1.5.  Rolnictwo 

Gmina Kołbiel charakteryzuje się średnim poziomem rozwoju rolnictwa. Na taką ocenę 

wpływają następujące czynniki: 

- średnie rozdrobnienie, 

- średnia towarowość, 

- dość dobra jakość gleb, 

- niskie plony zbóż, 

- nadmierne zatrudnienie, 

- niewystarczający system urządzeń i obiektów obsługi rolnictwa. 

1.6.  Komunikacja 

Problemami w dziedzinie komunikacji są: 

1. Niedostateczny stan bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dróg nr 17 i nr 50. Jest to skrzyżowanie 

jednopoziomowe. Natężenie ruchu jest bardzo intensywne. Dodatkowymi aspektami 

pogarszającymi bezpieczeństwo jest struktura ruchu na drodze nr 50 prowadzącej ciężarowy 

ruch tranzytowy (obwodnica TIR - bardzo wysoki procent pojazdów ciężarowych) oraz przebieg 

drogi przez centrum Kołbieli. Stwarza to duże niebezpieczeństwo zarówno dla ruchu pojazdów, 
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jak i pieszych oraz powoduje poważne zanieczyszczenia powietrza spalinami. 

2. Zły stan techniczny dróg gminnych. 

3. Słabo rozwinięta sieć obiektów obsługowo - naprawczych gwarantująca kompleksową obsługę 

techniczną. 

4. Nie wystarczająca ilość stacji paliw. 

1.7.  Infrastruktura sanitarna 

Problemami w dziedzinie infrastruktury sanitarnej są: 

1. Korzystanie przez niewielką część mieszkańców gminy z wody o jakości nie spełniającej 

wymogów stawianych wodzie do picia i na potrzeby gospodarcze, pobieranej ze studni 

indywidualnych, 

2. Brak systemu oczyszczania ścieków sanitarnych i bezpośrednie ich odprowadzanie do wód 

powierzchniowych i gruntu. 

1.8.  Elektroenergetyka 

Problemem w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń i obiektów 

elektroenergetycznych jest zły stan techniczny lokalnych systemów urządzeń zasilających 

średniego i niskiego napięcia. 

1.9.  Telekomunikacja 

Niedostateczny stan urządzeń telekomunikacyjnych jest barierą dla prawidłowego rozwoju 

Gminy, bowiem nowoczesne formy gospodarki rynkowej wymagają ogólnie dostępnej, w pełni 

automatycznej, niezawodnej łączności telefonicznej, dającej możliwość realizacji pełnego zakresu 

usług. 

Radykalną poprawę obsługi telekomunikacyjnej może przynieść tylko kompleksowa 

telefonizacja gminy oparta na nowoczesnej centrali telefonicznej. 

2. Szanse rozwoju 

Analiza uwarunkowań rozwoju gminy Kołbiel pozwala na sformułowanie następujących 

"mocnych" stron, stymulujących rozwój gminy: 

1. Racjonalne wykorzystanie warunków i walorów środowiska przyrodniczego do rozwinięcia 

funkcji turystycznych i rekreacyjnych, przy zachowaniu działań zgodnych z wymogami 

obszarów i obiektów prawnie chronionych lub proponowanych do objęcia ochroną prawną. 

2. Warunki środowiska przyrodniczego predysponują ją do użytkowania turystycznego o wysokiej 

atrakcyjności. Obecny stan wyposażenia tych terenów w urządzenia służące turystyce i 

rekreacji jest niewielki, a stopień wykorzystania daleki od możliwości. Zagospodarowanie 

terenów powinno mieć charakter ekstensywny, bez urządzeń i obiektów uciążliwych dla 

środowiska. 

3. Szansą dla gminy jest dobrze rozwinięta sieć obiektów i urządzeń infrastruktury społecznej  
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zlokalizowanej we wsi Kołbiel. Jest to atutem do odzyskania przez miejscowość Kołbiel praw 

miejskich i dalsze jej wzmocnienie, jako ponadlokalnego ośrodka rozwoju. 

4. Możliwości rozwoju zapewnia również dość dobry stan wyposażenia terenów gminy w obiekty i 

urządzenia infrastruktury sanitarnej. 

5. Gmina Kołbiel jest w dość dobrej sytuacji, jeżeli chodzi o zaopatrzenie ludności w gaz ziemny 

średniego ciśnienia. Ponad 40% mieszkańców gminy Kołbiel korzysta z gazu ziemnego. 

6. Rezerwy wydajności istniejących ujęć są większe w stosunku do rzeczywistego 

zapotrzebowania na zużycie wody do celów komunalnych. 

7. Zasoby wód podziemnych są wystarczające do pokrycia docelowego zapotrzebowania. 

8. Szansą dla gminy jest stan zainwestowania w średniej wielkości obiekty przemysłowe. 

9. Przebieg przez teren gminy ważnego połączenia drogowego o zasięgu międzynarodowym -

trasa ekspresowa S-17 realizująca powiązania na kierunku centrum państwa - pd.-wsch. oraz 

powiązania z Ukrainą (przejście graniczne w Hrebennem i w Dorohucku). 

3. Cele i kierunki rozwoju gminy 

Wyróżnia się cztery grupy celów długofalowego rozwoju gminy, a mianowicie: 

1. Zachowanie i ochrona zasobów i walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego, a w 

szczególności na obszarach objętych ochroną prawną oraz proponowanych do ochrony. 

2. Wykorzystanie szans przyspieszenia rozwoju gminy przez tworzenie infrastrukturalnych, 

przestrzennych i ekonomicznych warunków do przyciągania kapitału z zewnątrz i uruchomienia 

działalności wytwórczej i usługowej, a także związanej z tworzeniem bazy turystycznej, 

wypoczynkowej i rekreacyjnej. 

3. Łagodzenie nadmiernych różnic pomiędzy poziomem warunków życia w mieście i na terenach 

wiejskich, głównie poprzez rozwój infrastruktury technicznej i społecznej na wsi, poprawę 

warunków mieszkaniowych, poprawę bazy oświatowej, w tym sportowo-rekreacyjnej, 

poprawę obsługi ludności i rolnictwa. 

4. Podjęcie działań na rzecz wdrożenia systemu produkcji zdrowej żywności i jej przetwórstwa. 

Na podstawie przeprowadzonych analiz uwarunkowań dla gminy Kołbiel można 

sformułować następujące kierunki działania: 

1. Ograniczenie przyrostu obszarów zurbanizowanych celem maksymalnego zachowania 

obszarów otwartych E1 i E2. 

2. Wykorzystanie szans przyspieszenia rozwoju miejscowości Kołbiel poprzez odzyskanie praw 

miejskich. 

3. Zmniejszenie skali bezrobocia. 

4. Poprawa stanu infrastruktury zwłaszcza w zakresie: telekomunikacji, gospodarki wodno-

ściekowej. 

5. Rozwój bazy turystyczno-wypoczynkowej przy racjonalnym wykorzystaniu atrakcyjnych 

walorów środowiska przyrodniczego. 

6. Rozwój mało uciążliwych zakładów przemysłowych. 

7. Rozwój produkcji rolnej zwłaszcza kierunków intensywnych: ogrodnictwo, hodowla. 
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8. Rozwój jednostek zajmujących się obsługą produkcji rolnej. 

9. Wspieranie inicjatyw do uruchomienia każdej nowej działalności, przy wykorzystaniu funduszów 

znajdujących się w dyspozycji Rejonowych Urzędów Pracy. 

10. Ograniczanie bezrobocia poprzez uruchomienie prac interwencyjnych robót publicznych, 

11. Rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu usług. 

12. Usprawnienie systemu pomocy społecznej dla rodzin najuboższych, które nie są w stanie 

rozwiązać swoich podstawowych problemów życiowych. 

13. Zapewnienie warunków do wytworzenia się wielofunkcyjnych obszarów w przyszłej strukturze 

przestrzennej miejscowości Kołbiel. 

14. Promocja walorów turystycznych gminy i agroturystyki. 

Kolejną grupę zagadnień można określić mianem procesów dostosowawczych rolnictwa do 

wymogów gospodarki rynkowej. Pewne zmiany w tej dziedzinie zostały zapoczątkowane. Wiadomo 

już, że w przyszłości liczyć się będą większe gospodarstwa rodzinne, które będą w stanie sprostać 

konkurencji artykułów sprowadzanych z zagranicy. Tymczasem w gminie Kołbiel gospodarstwa są 

rozdrobnione. Konieczne zatem staną się bardzo trudne wybory: 

1. Powiększenie gospodarstwa przez zakup lub dzierżawę ziemi. 

2. Zmniejszenie powierzchni i prowadzenie intensywnej wyspecjalizowanej produkcji. 

3. Całkowite przechodzenie do zajęć pozarolniczych. 
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XVI.  STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA 

1. Główne funkcje gminy 

Gmina pełnić może następujące główne funkcje: 

- rolniczą - z dążeniem do restrukturyzacji rolnictwa, 

- mieszkaniową, 

- usługowo-administracyjną o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym: funkcję tę pełnić powinna 

głównie miejscowość Kołbiel, 

- rekreacyjno-turystyczną w skali lokalnej. 

Prawidłowe funkcjonowanie gminy związane będzie z harmonijnym, możliwie 

niekonfliktowym współistnieniem, przekształcaniem się i rozwojem tych różnych funkcji. 

Szczególnie zatem istotne w polityce władz samorządowych będą następujące długofalowe 

działania. 

- prawidłowy rozwój funkcji mieszkaniowej, w tym z zakazem jej lokalizacji w dolinie rzeki Świder 

oznaczonej symbolem E 1, 

- modernizacja centrum wsi Kołbiel i uporządkowanie obszaru, 

- ochrona środowiska naturalnego, 

- rozwój funkcji: turystycznej, rekreacyjnej i wypoczynkowej. 

Restrukturyzacja i rozwój rolnictwa są również ważnym procesem, ale zależnym nie tylko od 

władz samorządowych. O preferencjach w tej dziedzinie gospodarki będą w znacznym stopniu 

decydować reformy systemowe w skali ogólnokrajowej. 

2. Struktura funkcjonalno-przestrzenna gminy 

Wyniki wszechstronnej analizy obszaru gminy nie sugerują jej podziału na zróżnicowane 

jednostki funkcjonalnie. Proponuje się utrzymanie istniejącego promienistego układu sieci 

osadniczej z centralnie zlokalizowaną wsią gminną Kołbiel. Proponuje się wzmocnienie znaczenia 

wsi Kołbiel do pełnienia funkcji obsługi ludności o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym oraz 

podjęcie działań przez władze samorządowe o odzyskanie praw miejskich dla wsi gminnej Kołbiel. 

Predysponują do tego następujące czynniki: 

- położenie przy głównych drogach o znaczeniu krajowym – nr 17 i nr 50, 

- istniejące zainwestowanie oraz układ przestrzenny wsi, 

- przewaga intensywnej zabudowy mieszkaniowej, 

- znaczny odsetek ludności utrzymującej się z pracy poza rolnictwem (ok. 72%). 

3. Struktura funkcjonalno-przestrzenna wsi gminnej Kołbiel 

Możliwość określenia sposobu zagospodarowania terenu wsi Kołbiel wynika głównie z 

uwarunkowań przyrodniczych. Wieś położona jest w Nadwiślańskim Obszarze Chronionego 
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Krajobrazu. Przez środek terenu wsi przepływa rzeka Świder, której dolina została uznana za 

korytarz ekologiczny o randze krajowej będący elementem systemu ECONET-PL. W odległości 20 

m od koryta rzeki tereny doliny zostały objęte ochroną rezerwatową. W płn.-zach. i we wschodniej 

części wsi fragmenty doliny rz. Świder zostały zaproponowane do uznania za rezerwaty przyrody. 

Tereny zainwestowane wsi są od strony południowej otoczone lasami i dobrymi glebami. 

Przez południowe tereny wsi przebiegają pasma infrastrukturalne o znaczeniu 

międzynarodowym (droga expresowa S-17) oraz o znaczeniu ponadlokalnym (gazociągi wysokiego 

ciśnienia). 

Przez wschodnią część wsi przebiega linia kolejowa Pilawa-Mińsk Maz. 

Preferowane kierunki rozwoju funkcjonalno-przestrzennego wsi Kołbiel zostały 

przedstawione na rys. w skali 1:25.000. Na podstawie analizy uwarunkowań przyrodniczych zostały 

określone typy obszarów funkcjonalnych oraz określona polityka przestrzenna, jaką powinna 

prowadzić gmina przy zagospodarowaniu tych obszarów. 

Przeprowadzone analizy były podstawą do określenia struktury funkcjonalno-przestrzennej 

wsi. Zostały wytypowane obszary otwarte, do których należy zastosować głównie politykę 

ochronną. Są to obszary: lasów i zalesień oraz obszary R2, E1, E2, ZP. 

W dalszej kolejności zostały wytyczone obszary zabudowane i proponowane do zabudowy, 

dla których powinna być prowadzona polityka lokalizacyjna uwzględniająca ochronę środowiska 

przyrodniczego oraz polityka porządkowania istniejącego zagospodarowania. Są to obszary 

zabudowy wielofunkcyjnej – M i obszary prowadzenia intensywnej dzialalności gospodarczej - P. 

Na rysunku zostały przedstawione elementy infrastruktury technicznej, których położenie i przebiegi 

wpływają na ograniczenie użytkowania terenów położonych w ich sąsiedztwie. Są to: droga nr 17 z 

projektowaną obwodnicą i gazociągi wysokiego ciśnienia. 
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XVII.  KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO GMINY 

KOŁBIEL 

1. Obszary i obiekty prawnie chronione 

Na terenie gm. Kołbiel do obszarów prawnie chronionych należą: 

Fragment Parku Krajobrazowego znajdujący się w południowo-zachodniej części gminy. Obszar 

ten obejmuje lasy z niewielkimi enklawami użytków rolnych. Obowiązują tu nakazy i zakazy 

zawarte w przepisach odrębnych. 

 

Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu obejmujący pozostałą część gminy, z wyjątkiem 

niewielkiego północno-wschodniego fragmentu gm. Kołbiel. Dla NOCH obowiązują następujące 

zakazy i nakazy:  

Nakazuje się: 

1. Uzgadnianie z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w Siedlcach planów zagospodarowania 

przestrzennego rozwoju programów rozwoju gospodarki rolnej, turystycznego oraz decyzji 

ustalających lokalizację, inwestycji przemysłowych, melioracyjnych i związanych z 

wielkotowarową gospodarką rolną, 

2. Stosowanie w budownictwie form architektonicznych nawiązujących do tradycji regionalnej, nie 

powodujących dysharmonii z cechami estetycznymi danego obszaru, 

3. Prowadzenie wzmożonego nadzoru. budowlanego w zakresie ładu przestrzennego i dyscypliny 

budowlanej (skuteczne zwalczanie i likwidacja samowoli budowlanej w granicach obszarów 

chronionych), 

4. Prowadzenie prac nawadniających i odwadniających teren (melioracje) oraz innych 

przedsięwzięć, w tym zakresie w sposób zapewniający zachowanie równowagi biologicznej na 

obszarach chronionych, 

5. Prowadzenie wzmożonego nadzoru nad gospodarką wodno-ściekową, 

6. Wprowadzenie stref ciszy na określonych obszarach, zwłaszcza leśnych, łąkowych i wodnych. 

Zakazuje się: 

1. Lokalizacji obiektów przemysłowych, powodujących zanieczyszczenie wód i powietrza 

atmosferycznego ponad dopuszczalne normatywy, 

2. Pozyskiwania kopalin poza miejscami wyznaczonymi, 

3. Urządzania pól namiotowych i parkingów w miejscach nie przeznaczonych na ten cel, 

4. Niszczenia gleby, zakrzewień, zadrzewień śródpolnych i przydrożnych na obszarach 

chronionych. 

 

Rezerwat przyrody Świder obejmujący koryto rzeki Świder oraz strefę po 20 m po obu stronach 

rzeki, Dla rezerwatu obowiązują ustalenia zawarte w Zarządzeniu Ministra Leśnictwa i Przemysłu 

Drzewnego z dnia 16.01.1978r. 

Na obszarze rezerwatów zabrania się: 
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1. Wycinania drzew i pobierania ubytków drzewnych, z wyjątkiem wypadków uzasadnionych 

potrzebami gospodarstwa rezerwatowego, 

2. Zmiany stosunków wodnych naruszających w sposób istotny warunki ekologiczne rezerwatu, 

3. Zbioru ziół leczniczych i innych roślin oraz zbioru owoców i nasion drzew i krzewów, z 

wyjątkiem nasion na potrzeby odnowienia lasu, 

4. Niszczenia gleby i pozyskiwania kopalin oraz uszkadzania skarp, wydobywania głazów, żwiru i 

 piasku, 

5. Zanieczyszczenia wody i terenu oraz wzniecania ognia, 

6. Niszczenia drzew i innych roślin oraz koszenia roślinności szuwarowej w rezerwacie w okresie 

od dnia 1 kwietnia do 1 lipca, 

7. Polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, z wyjątkiem sportowego 

 połowu ryb na wędkę, 

8. Niszczenia gniazd, wybierania jaj i piskląt wszystkich gatunków ptaków, 

9. Umieszczania tablic, napisów i innych znaków z wyjątkiem tablic i znaków związanych z 

ochroną rezerwatową, 

10. Wznoszenia budowli oraz zakładania i budowy urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń 

technicznych z wyłączeniem działań: 

11. W zakresie budowy urządzeń niezbędnych do poboru wody dla celów przeciwpożarowych, 

12. W zakresie odbudowy lub renowacji dawnych lub istniejących jazów młyńskich oraz innych 

urządzeń piętrzących wodę. 

13. Przebywania poza miejscami wyznaczonymi, 

14. Dokonywania zmian naturalnych koryt rzecznych w rezerwacie. 

 

Ochroną prawną są objęte najstarsze okazy drzew i głaz narzutowy, uznane za pomniki  przyrody. 

Są to: 

1. We wsi Bocian - 1 szt. dąb szypułkowy, 

2. We wsi Kołbiel - 1 szt. wiąz szypułkowy, 1 szt. sosna zwyczajna, 

3. We wsi Radachówka: - 4 szt. dęby szypułkowe, 1 szt. jałowiec, 1 szt. lipa drobnolistna, 1 szt. 

sosna zwyczajna, 2 szt. choiny kanadyjskie oraz 1 szt. głaz narzutowy, 

4. We wsi Rudzienko:- 2 szt. topola biała, 2 szt. olsza czarna, 1 szt. dąb szypułkowy, 

5. We wsi Władzin: - 6 szt. dąb szypułkowy. 

Ogółem objęte ochroną są 23 drzewa i głaz narzutowy. Dla w/w pomników przyrody 

obowiązuje zakaz wszelkiej działalności inwestycyjnej w promieniu 15 m od pomnika oraz w każdej 

innej odległości, gdyby mogła mieć niekorzystny wpływ na warunki wegetacji drzew objętych 

ochroną prawną lub wpływ na niszczenie głazu narzutowego. 

 

Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych 

Należy chronić wody powierzchniowe i podziemne przed zanieczyszczeniem poprzez: 

1. Wyposażenie obszarów zwartej zabudowy, w tym również zabudowy letniskowej w systemy 

wodno-kanalizacyjne z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni. Dotyczy to przede 

wszystkim wsi: Dobrzyniec, Sępochów, Gadka i Borków charakteryzujących się brakiem izolacji 
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pierwszego użytkowego poziomu wodonośnego. Dla zabudowy letniskowej, do czasu 

wybudowania systemu kanalizacji, należy respektować wymogi budowy szczelnych zbiorników 

osadniczych, z których ścieki będą wywożone do oczyszczalni. 

2. Wyposażenie rozproszonej zabudowy nie objętej siecią kanalizacyjną w szczelne zbiorniki 

osadowe, z których ścieki wywożone będą do oczyszczalni, 

3. Nie odprowadzanie nie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych lub gruntu, 

4. Ograniczenie do niezbędnego minimum stosowania chemicznych środków ochrony roślin na 

5. Obszarach dolin i obniżeń terenu, 

6. Składowanie odpadów stałych, ich wywożenie i utylizację zgodnie z aktualnym gminnym 

programem gospodarki odpadami,  

7. Zachowanie wzmożonego nadzoru sanitarnego wokół ujęć wód głębinowych. 

Dla zwiększenia zdolności retencyjnych obszaru gminy proponuje się budowę zbiorników 

małej retencji wodnej. Proponuje się budowę zbiornika wodnego we wsi Kołbiel na terenach 

będących własnością Zespołu Szkół Zawodowych. 

 

Ochrona gruntów leśnych 

Lasy podlegają ochronie przed przeznaczeniem na cele nieleśne. Postuluje się: 

1. Ochronę wszystkich lasów już istniejących wyrażającą się bezwzględnym zakazem: 

a) uszczuplania powierzchni lasów (z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach 

odrębnych oraz obowiązującym prawie miejscowym), 

b) niszczenia lasów, 

c) działań osłabiających biologiczną odporność drzewostanów,  

d) prowadzenie gospodarki leśnej w sposób pozwalający na utrzymanie trwałości lasów, 

ciągłości ich wielostronnych funkcji, tj. funkcji środowiskotwórczej, ochronnej i gospodarczej 

oraz na powiększanie zasobów leśnych, 

2. Wyrównanie granicy polno-leśnej poprzez zalesienie gruntów porolnych co daje wykorzystanie 

ekonomiczne gruntów i powiększenie zasobów leśnych (zwiększenie lesistości gminy). 

 

Ochrona gruntów rolnych 

Ochrona gruntów rolnych wysokiej jakości polegać będzie na ograniczeniu przeznaczenia 

ich na cele nierolnicze. Szczególnej ochronie podlegają gleby mineralne III klasy bonitacyjnej oraz 

gleby organiczne. 

 

Ochrona złóż surowców mineralnych 

Występujące na terenie gminy zasoby surowców mineralnych są szansą dla jej rozwoju. 

Zgodnie z przepisami odrębnymi złoża kopalin podlegają ochronie. Na obszarze gminy ochrona 

złóż kopalin polegać będzie na: 

1. Ochronie udokumentowanych złóż kopalin przed zainwestowaniem, 

2. Racjonalnym gospodarowaniu zasobami złóż, 

3. Prowadzeniu eksploatacji złóż w sposób gospodarczo uzasadniony oraz przy zastosowaniu 

środków ograniczających szkody w środowisku, 
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4. Rekultywacji terenów wyrobisk poeksploatacyjnych. 

Eksploatację kopalin dopuszcza się wyłącznie poza obszarem Parku Krajobrazowego na 

terenach, gdzie zostaną udokumentowane złoża kopalin.  

2. Obszary i obiekty proponowane do ochrony 

Proponuje się przekształcenie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w 

Nadwiślański Park Krajobrazowy ze względu na: 

1. Krajową rangę doliny Wisły i obszarów przylegających, 

2. Położenie w granicach obszaru węzłowego 23M (Dolina Wisły) o znaczeniu międzynarodowym 

w Krajowej Sieci Ekologicznej ECONEL-PL. 

Z chwilą utworzenia NPK będą obowiązywały zakazy i nakazy określone w stosownych 

przepisach odrębnych dot. Parku. 

 

Na terenie gm. Kołbiel proponuje się poszerzenie granic rezerwatu przyrody "Świder" w  czterech 

rejonach: 

1. Uroczysko "Bażantaria" i przylegające od południa zalewowe łąki oraz dwa małe starorzecza. 

 Znajdują się tam: znaczne skupiska chronionych gatunków ssaków, płazów i ptaków 

charakterystycznych dla lasów lęgowych oraz starorzeczy. Na szczególne podkreślenie 

zasługuje obecność dużego płatu starego lęgu olszowo-jesionowego regularnie zalewanego, 

2. W południowo-zachodniej części wsi Kołbieli tzw. "Dworskie Łąki". Są to półnaturalne, 

zalewowe łąki, zbiorowiska roślinności szuwarowej i fragmenty odradzających się lasów 

łęgowych, zaliczonych do najbardziej unikalnych zbiorowisk leśnych, 

3. Zalewowe łąki na styku granic 3 wsi: Rudzienka, Sępochowa i Borkowa tzw. "Stare Łąki" - 

występuje tu kilkanaście chronionych gatunków ptaków, w tym populacja globalnie 

zagrożonego derkacza, 

4. Łęg olszowo-jesionowy na lewym brzegu rzeki na wysokości wsi Dobrzyniec z unikalnym 

zespołem leśnym charakterystycznym dla zalewowych tarasów. 

Do czasu proponowanego poszerzenia rezerwatu "Świder" zaleca się następujące 

działania: 

1. Wstrzymanie wyrębu zadrzewień olchowych. 

2. Zaniechanie wszelkich prac odwadniających. 

3. Utrzymanie wypasania i wykaszania na łąkach. 

W celu opracowania programu rewaloryzacji i ochrony rzeki Świder proponuje się powołanie 

Związku Gmin leżących w dorzeczu rzeki Świder. 

 

Proponuje się powołanie nowego rezerwatu przyrody "Struga Sokoły" w płd.-wsch. części gminy. 

Jest to stosunkowo krótki, ale wyjątkowo dobrze zachowany odcinek małej, silnie 

meandrującej rzeki przebijającej się w wysokim kanionie o wysokich walorach krajobrazowych. 

Lewy brzeg porastają unikalne już łęgi olszowo-jesionowe. 

Do czasu powołania rezerwatu proponuje się stosować następujące ustalenia i zakazy: 
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4. Zakaz odwadniania łęgów i łąk położonych wzdłuż lewego brzegu rzeki. 

5. Zakaz regulacji koryta i niszczenia unikalnych wysokich brzegów. 

 

Użytki ekologiczne to niewielkie tereny stanowiące pozostałości ekosystemów mających znaczenie 

dla zachowania unikalnych środowisk oraz naturalnego, lokalnego mikroklimatu i funkcjonowania 

przyrody. Na obszarze gminy Kołbiel proponuje się uznanie za użytki ekologiczne następujące 

tereny: 

1. Zalane glinianki z dobrze rozwiniętą roślinnością szuwarową i kilkoma chronionymi lęgowymi 

gatunkami ptaków - miejscami rozrodu płazów (zachodnia część wsi Bocian), 

2. Silnie zabagniony i zarośnięty szuwarami, trzcinami i łozowiskiem poeksploatacyjny zbiornik 

"Sępochowska Torfownia", m.in. z lęgowym błotniakiem stawowym (zachodnia część wsi 

Bocian), 

3. Podmokłe łąki "Gózd" ze stanowiskami lęgowymi czajki, pliszki żółtej i pokląskwy (zachodnia 

część wsi Gózd), 

4. Użytek położony pośród lasów k/wsi Karpiska. Znajduje się tam śródleśny, zbiornik wodny 

stanowiący ważne żerowisko bocianów czarnych, żurawi i gniazdujących.  

5. Położony w płd. części wsi Lubice zbiornik wodny otoczony lasami. Na brzegach dobrze 

rozwinięta roślinność szuwarowa. Bardzo ważne miejsce reprodukcji płazów. 

Na terenach projektowanych użytków ekologicznych zaleca się: 

1. Utrzymanie obecnego sposobu gospodarowania, zwłaszcza wykaszania i wypasania, 

2. Utrzymanie istniejących stosunków wodnych bez wprowadzenia nowych odwodnień, 

3. Pozostawienie roślinności szuwarowej oraz istniejących zadrzewień olchowych i wierzbowych. 

 

Proponuje się utworzenie dwóch zespołów przyrodniczo-krajobrazowych ze względu na wyjątkowo 

cenne fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego: 

1. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy we wsi Rudzienko obejmujący teren doliny niewielkiego 

dopływu Świdra, stawów rybnych i pozostałości dawnego parku podworskiego integralnie 

związane z zespołem zabytkowym, 

2. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy we wsi Rudno obejmujący dolinkę prawobrzeżnego dopływu 

Świdra, z rozległymi, częściowo podmokłymi (wtórnie) łąkami. Wzdłuż niektórych odcinków 

rowu występują zadrzewienia olchowe, będące pozostałością dawnych łęgów olszowo-

jesionowych. Od wschodniej strony przylega zespół parkowo pałacowy. 

Do czasu powołania zespołów przyrodniczo-krajobrazowych proponuje się wprowadzenie 

następujących działań: 

1. Utrzymanie dotychczasowych form gospodarowania. 

2. Zakaz odwadniania łąk i pastwisk. 

3. Pozostawienie istniejących zadrzewień, zwłaszcza starych, dziuplastych drzew. 

4. Pozostawienie roślinności szuwarów na zbiornikach wodnych. 

5. Zakaz wysypywania i wylewania odpadów. 

6. Konserwację krajobrazu naturalnego związanego przestrzennie z historycznym układem 

zabytkowym. 
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7. Ochrona i zabezpieczenie tych terenów przed zanieczyszczeniem lub zniekształceniem. 

3. Ochrona dolin rzecznych 

Obejmuje się ochroną przed zainwestowaniem doliny rzeczne oraz dna obniżeń terenu 

charakteryzujące się wysokimi walorami przyrodniczymi, natomiast niekorzystnymi dla lokalizacji 

osadnictwa warunkami fizjograficznymi (gruntowo-wodnymi, klimatyczno - zdrowotnymi). W tym 

celu wyznacza się obszary ochrony ekologicznej E1 i E2 – proponowane do pozostawienia w 

dotychczasowym użytkowaniu. 

Obszar ochrony ekologicznej E1 obejmuje dolinę rzeki Świder posiadającą krajową rangę 

przyrodniczą. Na części obszaru ochrony ekologicznej E1 obowiązują zasady gospodarowania 

wynikające z ochrony rezerwatowej, ponadto na obszarze E1 zaleca się: 

1. Pozostawienie doliny rzeki Świder jako terenu otwartego, tj. wyłączonego z zabudowy, 

2. Nie grodzenie działek do samej rzeki - należy pozostawić niegrodzony pas szerokości 

przynajmniej 20m (optymalnie 50m) w celu umożliwienia swobodnego dostępu do rzeki na całej 

jej długości, 

3. Nie przekształcanie trwałych użytków zielonych w grunty orne, 

4. Zrenaturalizowanie uregulowanego odcinka rzeki Świder powyżej Kołbieli, 

5. Odtwarzanie małej retencji na rzece Świder poprzez wyremontowanie młynówek w Sufczynie, 

Gadce i Dobrzyńcu, 

6. Wprowadzenie zakazu odwadniania doliny, 

7. Zapewnienie przepustów w nasypach drogowych i kolejowych oraz utrzymanie ich drożności w 

celu umożliwienia migracji flory i fauny na obszarze ekologicznym, 

8. Ograniczenie na całym obszarze doliny rzeki Świder stosowania chemicznych środków ochrony 

roślin, a w szczególności środków toksycznych dla ludzi o długim okresie karencji. 

Obszar ochrony ekologicznej E2 obejmuje doliny pozostałych cieków i obniżeń terenu 

posiadających lokalną rangę przyrodniczą. Na obszarze E2  zaleca się: 

1. Pozostawienie dolin jako terenów otwartych, tj. wyłączenie ich z zabudowy i nie tworzenie 

przegród utrudniających grawitacyjny spływ powietrza, 

2. Nie przekształcanie trwałych użytków zielonych w grunty orne,  

3. W bezpośrednim sąsiedztwie cieków nie koszenie roślinności szuwarowej, oraz zachowanie 

drzew i krzewów pochodzących z samosiewu, 

4. Ograniczenie stosowania chemicznych środków ochrony roślin, a w szczególności środków 

toksycznych dla ludzi o długim okresie karencji - na terenach przyległych do cieków wodnych w 

pasie 100 m od brzegów, 

5. Prowadzenie płytkiego (do 15 cm) pogłębiania rowów melioracyjnych zamiast dotychczas 

stosowanego nadmiernego pogłębiania (ponad 20 cm). 
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4. Kierunki rozwoju gospodarki leśnej, zadrzewieniowej i łowieckiej 

4.1.  Gospodarka leśna 

Gospodarka leśna winna być prowadzona zgodnie z ustaleniami planów urządzania lasów z 

uwzględnieniem w szczególności następujących celów: 

1. Zachowania lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i 

 zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą, 

2. Ochrony lasów, w tym szczególnie lasów stanowiących naturalne fragmenty rodzimej przyrody, 

3. Ochrony gleb i terenów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia lub uszkodzenia, 

4. Produkcji drewna na zasadzie najwyższej opłacalności oraz produktów ubocznych użytkowania 

lasu. 

Realizacja w/w celów wymagać będzie prowadzenia gospodarki na podstawach 

ekologicznych i w oparciu o zasady i instrukcje funkcjonujące w leśnictwie. Podstawy ekologiczne 

mają następujące działania gospodarcze, które powinny być wykorzystane w lasach celem 

podniesienia wysokich walorów lasów: 

1. Wzbogacenie granicy między lasem i polem, lasem i wodą przez tworzenie na obrzeżach lasów 

pasa ochronnego o szerokości 10-30m złożonego z roślinności zielnej, krzewów, niskich drzew 

pochodzenia rodzimego, 

2. Tworzenie pasa ochronnego z roślinności zielnej, krzewów i drzew również pochodzenia 

rodzimego na obrzeżach dróg i linii kolejowych przebiegających przez lasy, 

3. Ograniczenie powierzchni zrębów zupełnych i unikanie prostych linii zrębowych, 

4. Wzbogacenie składu gatunkowego drzewostanów na siedliskach żyznych przez gatunki 

rodzime celem uniknięcia nadmiernej synantropizacji lasów, 

5. Nadawania priorytetu zabiegom profilaktycznym oraz biologicznym i mechanicznym metodom 

ochrony lasów przed chemizacją. 

W celu ograniczenia procesów degradacji stosunków wodnych w lasach konieczne jest: 

1. Zachowanie w stanie zbliżonym do naturalnego i odtworzenie śródleśnych zbiorników i cieków 

wodnych, 

2. Zachowanie w dolinach rzek lasów łęgowych, olsów i innych naturalnych formacji 

przyrodniczych jako ostoi rzadkich gatunków roślin i zwierząt oraz regulatorów wilgotności 

siedlisk i mikroklimatu, 

3. Zachowanie w stanie nienaruszonym śródleśnych nieużytków tj. bagna, trzęsawiska, mszary, 

torfowiska, remizy, wrzosowiska, wydmy, wraz z ich florą i fauną w celu ochrony pełnej 

różnorodności przyrodniczej i dalsze traktowanie ich jako użytki ekologiczne. 

W gospodarowaniu na terenach leśnych przewiduje się ponadto: 

1. Stosowanie wszystkich zabiegów przewidzianych zasadami hodowli lasu, 

2. Stosowanie wszystkich zabiegów przewidzianych instrukcją ochrony lasu, 

3. Stosowanie wszystkich zabiegów przewidzianych instrukcję ochrony przeciwpożarowej. 

Należy również spowodować likwidację istniejących dzikich wysypisk śmieci. 

W okresie wiosennym należy wyeliminować przypadki wypalania traw, które są główną 
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przyczyną pożarów w lasach. 

4.2.  Gospodarka zadrzewieniowa 

W gminie Kołbiel zachodzi konieczność wprowadzenia zadrzewień przydrożnych i 

śródpolnych. Konieczność ich wprowadzenia wynika z wielorakich zadań i funkcji jakie spełniają 

zadrzewienia w środowisku przyrodniczym. Do zadań jakie mają spełniać zadrzewienia m.in. 

należą: 

- ochrona i kształtowanie warunków klimatycznych, 

- ochrona gleb przed erozją wietrzną i wodną, 

- ochrona powietrza atmosferycznego, 

- ochrona świata zwierzęcego, 

- ochrona walorów krajobrazowych, 

- nadawanie nieużytkom wartości użytkowej, 

- poprawianie wartości produkcyjnej gleb. 

Do podstawowych lokalizacji zadrzewień zaliczyć należy: 

- szlaki komunikacyjne i drogi śródpolne, 

- wiejskie tereny budowlane, 

- nieużytki rolnicze, 

- strefy ochronne wokół obiektów uciążliwych dla otoczenia, 

- brzegi rzek, 

- obszary źródliskowe, 

- strefy ujęć wody. 

4.3.  Gospodarka łowiecka 

Warunki bytowania zwierzyny można poprawić poprzez przeprowadzanie zimowego 

dokarmiania, tworzenia nowych poletek łowieckich i racjonalne zagospodarowanie już istniejących 

oraz zwiększanie w drzewostanie ilości preferowanych przez zwierzynę gatunków domieszkowych 

drzew i krzewów jako bazy pokarmowej. 

W celu zapobiegania rozszerzania chorób domowych (wirusowych i pasożytniczych) na 

zwierzęta leśne, należy wyeliminować przypadki wyrzucania odpadów i nieczystości do lasów z 

masarni i ubojni. 

Należy również wyeliminować przypadki takiego grodzenia działek letniskowych, które 

zamykają szlaki migracji zwierzyny leśnej zwłaszcza grodzenia dotykające do brzegów rzek i 

zbiorników wodnych. 
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XVIII.  KIERUNKI I ZASADY OCHRONY WARTOŚCI KULTUROWYCH I 

KRAJOBRAZOWYCH 

Zasady ochrony historycznych układów i obiektów zostały sporządzone na podstawie 

opracowania mgr C. Ostasa "Studium wartości kulturowych gminy Kołbiel" wykonanego w Biurze 

Usług Dokumentacyjno - Budowniczych w Siedlcach, 1996r. 

Dotychczasową ochronę konserwatorską poszczególnych obiektów i zespołów rozszerzono 

na ochronę z zakresu archeologii, urbanistyki, krajobrazu i zieleni komponowanej. 

Na podstawie studiów i analiz dotyczących dóbr kultury dokonano:  

- identyfikacji elementów wymagających ochrony, 

- wartościowania tych elementów, 

- strefowania chronionych zasobów, 

- sformułowania wniosków konserwatorskich. 

 

Na podstawie oceny wartości kulturowych zostały wyznaczone strefy ochrony 

konserwatorskiej wg systemu strefowania stosowanego w ochronie zabytków i ochronie krajobrazu. 

Na obszarze gminy Kołbiel, proponuje się wyznaczyć następujące strefy ochrony 

konserwatorskiej: 

STREFA" A" - pełnej ochrony historycznej struktury przestrzennej, 

obejmująca tereny, na których elementy historycznego układu przestrzennego części wsi tzn. 

rozplanowanie, zabudowa oraz związany z nim integralnie krajobraz zachowany się w wysokim 

stopniu i tworzący wyraźnie wyodrębniający się układ przestrzenny o dużych walorach 

zabytkowych. Są to: 

- płyta Rynku oraz zabudowa przyrynkowa na głębokość jednego bloku łącznie z zespołem 

kościoła par. rzym.-kat. w Kołbieli, 

- zespół dworsko-parkowy w Kołbieli, 

- zespół dworsko-parkowy w Dobrzyńcu, 

- teren wokół kaplicy w Radachówce, 

- zespół pałacowo-parkowy w Rudnie,  

- zespół dworsko-parkowy w Sufczynie, 

- zespół dworsko-parkowy w Rudzienku. 

Wytyczne konserwatorskie dla strefy "A" zostały określone w następujący sposób: 

1. Proponuje się zastosowanie zakazu lokalizacji jakichkolwiek obiektów kubaturowych w tej 

strefie, z wyjątkiem zabudowy w historycznych pierzejach Rynku w Kołbieli, 

2. Wymaga się zachowania zasadniczych elementów historycznego rozplanowania, tj. 

zachowania kształtu historycznego placu rynkowego, kształtu cmentarzy przykościelnych, 

cmentarza parafialnego, założenia pałacowo-parkowego; utrzymanie istniejącej sieci dróg, alei, 

szpalerów, osi widokowych i kompozycyjnych, układu stawów i cieków wodnych, 

3. Wymaga się zachowania istniejących podziałów parcelacyjnych, 

4. Zakazuje się wytyczania nowych ciągów komunikacyjnych z wyjątkiem płyty rynku w Kołbieli. 

Ustala się następujące wytyczne dotyczące wyłącznie płyty Rynku oraz zabudowy 
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przyrynkowej w Kołbieli: 

1. Usunięcie zieleni wysokiej z placu rynkowego, pozostawiając ją do śmierci biologicznej 

Dopuszczalne jest pozostawienie drzew przy pierzejach rynkowych oraz roślinności niskiej na 

płycie rynku, 

2. Zaniechanie nowych nasadzeń wysoką roślinnością placu rynkowego, 

3. Dopuszcza się realizację nowych budynków przyrynkowych z wymogiem dostosowania nowej 

zabudowy (bądź rozbudowy już istniejących obiektów) do historycznej kompozycji 

urbanistycznej w zakresie sytuacji, skali, bryły, formy, podziałów architektonicznych, proporcji 

powierzchni muru i otworów oraz nawiązywania form współczesnych do lokalnej tradycji 

architektonicznej, 

4. Wymaga się zachowania historycznej linii zabudowy w pierzejach rynku, 

5. Zakazuje się lokalizacji obiektów przemysłowych czy budownictwa wielorodzinnego 

wielkopłytowego, 

6. W budownictwie handlowo-usługowym zaleca się pozostawienie priorytetu tradycyjnym 

sklepom jednobranżowym lokowanym w parterach domów, 

7. Zaleca się realizację budynków o formach regularnych brył geometrycznych z dachami 

dwuspadowymi, w elewacjach zaleca się stosować tynki gładkie, drzwi zewnętrzne 

dwuskrzydłowe, okna dwuskrzydłowe sześciopolowe oraz dwuskrzydłowe z nadświetlem, 

8. Maksymalna wysokość nie powinna przekraczać dwóch kondygnacji, 

9. Postuluje się podjęcie działań zmierzających do rewaloryzacji placu rynkowego, 

 

STREFA "B" - ochrony zachowanych elementów zabytkowych 

obejmująca tereny historycznego układu przestrzennego który zachował się częściowo i stanowi 

wartość kulturową w skali lokalnej oraz strefę "przejściową" pomiędzy zabytkowym układem strefy 

"A" a terenem współczesnej zabudowy. Są to: 

- historyczne rozplanowanie miejscowości Kołbiel, 

- cmentarz parafialny w Kołbieli, 

- dawny cmentarz żydowski w Kołbieli, 

- zespół folwarczny w Kołbieli, 

- zespół dworsko-parkowy w Radachówce, 

- teren zespołu pałacowo-parkowego i folwarcznego w Rudnie, 

- teren przy dworze w Sępochowie. 

Strefa ta służy głównie ochronie wartości przestrzennych i krajobrazowych, powinnna 

podlegać następującym działaniom: 

1. Zachowaniu zasadniczych elementów historycznego rozplanowania, tj. utrzymaniu istniejących 

dróg dojazdowych, szpalerów zieleni, osi widokowych i kompozycyjnych, 

2. Dopuszczeniu realizacji nowej zabudowy, w zależności od proponowanego sposobu 

użytkowania, z wymogiem dostosowania jej do historycznej kompozycji przestrzennej w 

zakresie skali i bryły zabudowy, przy założeniu harmonijnego współistnienia elementów 

kompozycji historycznej i współczesnej, 

3. Zachowaniu istniejących podziałów parcelacyjnych, 



 127 

4. Nie wytyczaniu nowych ciągów komunikacyjnych, z wyjątkiem objazdów. 

Wytyczne dotyczące wyłącznie rozplanowania i zabudowy ulic w Kołbieli zostały sformułowane 

następująco: 

5. Proponuje się zachowanie istniejącego układu ulic, z dopuszczeniem wytyczenia nowych 

ciągów komunikacyjnych w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 

6. Dopuszcza się w tej strefie realizację nowych budynków z wymogiem dostosowania nowej 

zabudowy (bądź rozbudowy już istniejących obiektów) do historycznej kompozycji 

urbanistycznej w zakresie sytuacji, skali, bryły, formy, podziałów architektonicznych, oraz z 

nawiązaniem form współczesnych do lokalnej tradycji architektonicznej, 

7. Wymaga się zachowania istniejącej linii zabudowy w zachowanych pierzejach ulic, 

8. Zakazuje się lokalizacji obiektów przemysłowych oraz budownictwa wielorodzinnego 

wielkopłytowego, 

9. Proponuje się w budownictwie handlowo-usługowym pozostawienie priorytetu tradycyjnym 

sklepom jednobranżowym lokowanym w parterach domów, 

10. Zaleca się realizację budynków o formach regularnych brył geometrycznych z dachami 

dwuspadowymi, 

11. Zaleca się stosować w elewacjach: tynk gładki, drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, okna 

dwuskrzydłowe sześciopolowe oraz dwuskrzydłowe z nadświetlem, 

12. Maksymalna wysokość zabudowy nie powinna przekraczać dwóch kondygnacji, 

 

STREFA K - ochrony krajobrazu, 

obejmująca tereny krajobrazu integralnie związanego z zespołem zabytkowym, znajdującym się w 

jego otoczeniu. Są to: 

- teren po obu stronach Świdra w Kołbieli, graniczący z cmentarzem parafialnym, z zespołem 

pałacowo-parkowym, z zachodnią zabudową miejscowości oraz z zespołem folwarcznym, 

- teren przy zespole dworsko-parkowym w Dobrzyńcu, 

- teren przy zespole pałacowo-parkowym w Rudnie, 

- teren przy zespole dworsko-parkowym w Rudzienku, 

- teren przy zespole dworsko-parkowym w Sufczynie,  

- teren przy dworze w Sępochowie. 

W strefie tej postuluje się: 

1. Zachowanie istniejącego drzewostanu, 

2. Utrzymanie istniejącego użytkowania, 

3. Nie wprowadzanie zwartych nasadzeń wysoką roślinnością, 

4. Nie lokalizowanie obiektów kubaturowych, 

 

STREFA "E" - ochrony ekspozycji zespołu zabytkowego  

obejmująca tereny stanowiące zabezpieczenie właściwego eksponowania zespołu dworsko-

parkowego. Jest to: 

- widok na zespół dworsko-parkowy w Radachówce z szosy wiodącej z Siennicy przez Dłużew i 

Majdan, 
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Strefa ta podlega następującym wymaganiom: 

1. Wprowadza się zakaz zwartych nasadzeń wysoką roślinnością, 

2. Wprowadza się zakaz lokalizacji jakichkolwiek obiektów kubaturowych. 

 

Ochrona zabytków archeologicznych 

Strefa ochrony zabytków archeologicznych obejmuje tereny o domniemanej, na podstawie 

badań lub innych wskazówek, wartości ważnych reliktów archeologicznych 

Na terenie gminy Kołbiel strefa obserwacji archeologicznych "OW" obejmuje:  

I. Osada starożytna i osada wczesnośredniowieczna w Kołbieli, 

II. Osada średniowieczna i nowożytna w Kołbieli, 

III. Teren osadnictwa wczesnośredniowiecznego, osada średniowieczna i nowożytna w Woli 

Sufczyńskiej (Miodówka), 

IV. Osada starożytna w Woli Sufczyńskiej (Miodówka), 

IVA. Osada wczesnośredniowieczna i teren osadnictwa starożytnego w Woli Sufczyńskiej, 

V. Osada Średniowieczna w Borkowie, 

VI. Osada średniowieczna i nowożytna w Borkowie, 

VII. Osada średniowieczna w Borkowie, 

VIII. Osada wczesnośredniowieczna i średniowieczna w Rudnie, 

IX, Osada średniowieczna w Sępochowie,  

X. Osada średniowieczna w Sępochowie, 

XI. Osada wczesnośredniowieczna i średniowieczna w Rudzienku, 

XII. Osada starożytna w Rudzienku, 

XIII. Teren osadnictwa wczesnośredniowiecznego i osada późnośredniowieczna w Rudnie,  

XIV. Osada wczesnośredniowieczna i średniowieczna w Podgórznie, 

XV. Osada średniowieczna w Woli Sufczyńskiej (Kresy), 

XVI. Teren osadnictwa starożytnego, wczesnośredniowiecznego i osada nowożytna w Woli 

Sufczyńskiej, 

XVII. Osada wczesnośredniowieczna w Woli Sufczyńskiej, 

XVIII. Osada wczesnośredniowieczna i średniowieczna w Dobrzyńcu, 

XIX Osada średniowieczna w Lubicach, 

XX. Osada średniowieczna w Lubicach, 

XXI. Osada z epoki brązu oraz ślady osadnictwa starożytnego w Chrosnej,  

XXII. Osada z epoki brązu i wczesnego średniowiecza w Sufczynie, 

XXIII. Osada średniowieczna w Sufczynie,  

XXIV. Dwie osady średniowieczne, dwie osady nowożytne i ślady osadnictwa 

wczesnośredniowiecznego w Woli Sufczyńskiej, 

XXV. Osada średniowieczna i ślady osadnictwa z epoki brązu w Sufczynie (Sokoły), 

XXVI. Osada średniowieczna oraz ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego i nowożytnego w 

Radachówce, 

XXVII. Cmentarzysko ciałopalne kultury grobów kloszowych we wsi Kołbiel (Stara Wieś-

Człekówka). 
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 W/w relikty archeologiczne powinny być zastrzeżone jako tereny obserwacji 

archeologicznej. Na terenie strefy "OW" wszelka działalność inwestycyjna, a w szczególności ta, 

która łączy się z pracami ziemnymi na głębokość ponad 30 cm musi być dokonywana po 

uprzednim uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, pod nadzorem archeologiczno-

konserwatorskim. 

Na obszarach strefy "OW" należy więc unikać lokalizowania inwestycji wielokubaturowych i 

wymagających szczególnych warunków posadowienia (np. palowania, odwierty). 

Ponadto na obszarze gminy Kołbiel znajduje się 12 śladowo istniejących oraz 

domniemanych stanowisk archeologicznych. 
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XIX.  KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI I REKREACJI 

1. Proponowane zagospodarowanie turystyczno- rekreacyjne 

Z oceny uwarunkowań gminy wynika, że rozwój turystyki, rekreacji i wypoczynku powinien 

stanowić jeden z ważniejszych kierunków rozwoju gminy. Około 1/4 całej powierzchni gminy 

zajmują tereny predysponowane do użytkowania turystycznego i rekreacyjnego. Stopień 

przydatności tych terenów do rozwoju turystyki i rekreacji jest zależny od warunków naturalnych 

środowiska przyrodniczego, walorów historyczno - kulturowych, zainwestowania tych terenów w 

obiekty i urządzenia turystyczne, zainwestowania terenów w obiekty i urządzenia infrastruktury 

sanitarnej, dogodności połączeń komunikacyjnych. W celu wyodrębnienia kategorii obszarów o 

różnej przydatności do celów turystyki, rekreacji i wypoczynku została opracowana poniższa tabela. 

 
Kategorie obszarów 
wg przydatności do 
celów turystyki, 
wypoczynku i 
rekreacji 

Kategoria 
atrakcyjności obszaru 

Charakterystyka elementów 
- środowiska przyrodniczego 
- środowiskowego kulturowego 

        Dopuszczalne formy zagospodarowania 
turystycznego. wypoczynkowego i 
rekreacyjnego 
       

1 2 3 4 

I OBSZAR – 
najbardziej 
preferowany do 
rozwoju turystyki 
wypoczynku i 
rekreacji  
Zespół wsi: 
Radachówka, 
Sufczyn 

1 Duży udział lasów 
przydatnych do 
rekreacji  
2 Atrakcyjny krajobraz 
naturalny 
3 Obiekt przyrody 
nieożywionej i 
ożywionej 
4 Znaczny udział gleb 
niskich klas 
bonitacyjnych 
5 dogodne połączenia 
komunikacyjne  
6 Istniejąca zabudowa 
letniskowa  
7 Wartościowe 
zespoły obiekty 
zabytkowe 

- bory świeże, bory mieszane, 
olsy 
-krawędź doliny rzeki Świder, 
-dolina rzeki Świder,  
-pomniki przyrody: dąb 
szypułkowy -4 szt. lipa 
drobnolistna -1 szt. jałowiec 
zwyczajny -1 szt. sosna – 1 
szt. choina kanadyjska -2 szt. 
głaz narzutowy w 
Radachówce 
-zabytkowy park wiejski w 
Sufczynie  
- zabytkowy zespół dworsko –
parkowy w Sufczynie  
- kaplica w Radachówce 

- Swobodna penetracja lasów. Możliwość 
lokalizacji zabudowy letniskowej w odl. min. 20 
m. od terenów leśnych pod warunkiem 
uporządkowania gospodarki ściekami i 
odpadami – wielkość działki min. 1000 m2 z 
czego 20% terenu działki powinno być 
zalesione lub zadrzewione  
- na działkach letniskowych proponuje się 
budowę szczelnych szamb  
- Dopuszczalna turystyka piesza i rowerowa  
- Dopuszczalne wykorzystanie i adaptacja 
zabytkowego dworu w Sufczynie na cele 
wypoczynku pobytowego pod warunkiem 
uzyskania pozytywnej opini i Woj. Konserwatora 
Przyrody i Woj. Konserwatora Zabytków  
- Możliwość utworzenia szlaku turystycznego   

II OBSZAR – 
preferowany do 
rozwoju turystyki, 
wypoczynku i 
rekreacji  
Zespół wsi Lubice, 
Kąty  

1 Duży udział lasów 
przydatnych do 
rekreacji  
2 Walory przyrodnicze 
użytek ekologiczny  
3 Znaczny udział gleb 
niskich klas  
4 Dogodne połączenia 
komunikacyjne   

-Bory świeże, mieszane 
zbiorowiska polne i ruderalne 
łąki i pastwiska świeże  

- Penetracja ograniczona po wyznaczonych 
ścieżkach  
- Możliwość lokalizacji zabudowy letniskowej w 
odl. 20 m. od lasów  
- Propozycja trasy szlaku turystycznego  

III OBSZAR - 
krajobraz naturalny 
o najwyższych 
wartościach 
przyrodniczych – 
fragment parku 
krajobrazowego  

1 Duży udział lasów 
przydatnych do 
rekreacji  
2 Wybitne walory 
faunistyczne i 
florystyczne 

- suche bory sosnowe, bory 
świeże, mieszane 

- Ochrona ścisła obszar wyłączony z 
działalności inwestycyjnej 
- Niedopuszczalna lokalizacja zabudowy 
kubaturowej w tym również letniskowej  
- Dopuszczalna turystyka piesza i rowerowa po 
wyznaczonym szlaku turystycznym  
- Dopuszczalna lokalizacja parkingów leśnych, 
deszczochronów, miejsc biwakowania  
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IV OBSZAR – 
średnio przydatny 
do rozwoju turystyki, 
rekreacji i 
wypoczynku  
Zespół wsi Borków, 
Rudno 

1 Atrakcyjne tereny 
doliny rzeki Świder  
2 Lasy o średniej 
atrakcyjności dla 
rekreacji i wypoczynku  
3 Istniejąca zabudowa 
letniskowa 

- bory sosnowe, olsy 
zbiorowiska polne i ruderalne, 
łąki i pastwiska świeże 

- Penetracja ograniczona po wyznaczonych 
szlakach  
- Możliwość utworzenia szlaku turystycznego  
- Dopuszczenie uzupełnienia istniejącej 
zabudowy letniskowej na terenach rolnych 
położonych poza rzeką Świder  

V OBSZAR – 
średnio przydatny 
do rozwoju turystyki 
i rekreacji. Zespół 
wsi: Siwianka, 
Dobrzyniec  

1 Lasy o średniej 
przydatności do 
rekreacji,  turystyki i 
wypoczynku 
2 Przewaga gleb 
wysokich klas 
bonitacyjnych  
3 Atrakcyjne tereny 
doliny rzeki Świder 
4 Wartościowe obiekty 
i zespoły zabytkowe 

- bory sosnowe, olsy, łąki i 
pastwiska świeże i wilgotne 
zbiorowiska polne i ruderalne  
- zespół zabytkowy dworsko – 
parkowy wraz z atrakcyjnymi 
krajobrazowo terenami 
przyległymi integralnie 
związanymi z zespołem 
zabytkowym, 

- Penetracja ograniczona po wyznaczonych 
ścieżkach  
- Możliwość wyznaczenia kąpieliska i miejsc do 
wędkowania  - po wykonaniu odpowiednich 
badań dotyczących klasy czystości rzeki 
- Możliwość utworzenia szlaku turystycznego  

 

 

Z powyższego opracowania wynika, że najatrakcyjniejszymi obszarami dla celów turystyki, 

rekreacji i wypoczynku są dwa zespoły wsi: Radachówka i Sufczyn oraz Lubice i Kąty. 

W obszarach tych funkcja rekreacyjno-turystyczna powinna być wiodąca. Wyodrębnione 

obszary turystyczno-rekreacyjne pokrywają się z terenami objętymi różnymi formami ochrony 

środowiska. 

Ustala się, że zagospodarowanie turystyczne musi być zgodne z przepisami odrębnymi 

obowiązującymi na terenach objętych ochroną prawną lub proponowanymi do ochrony prawnej. 

W tym celu należy: 

1. Wyposażyć obszary turystyczno-rekreacyjne w niezbędną infrastrukturę sanitarną: wodociągi, 

kanalizację zbiorczą lub szczelne szamba, zorganizowany system gromadzenia odpadów. 

2. Wyznaczyć kąpieliska w miejscach nie powodujących degradacji rezerwatu jakim jest sama 

rzeka. 

3. Podjąć działania, które poprawiłyby stan sanitarny lasu i uchroniłyby je przed nadmierną 

 penetracją poprzez: 

a) wykonywanie w odpowiednim czasie i w odpowiedniej ilości czynności hodowlanych 

ochronnych,  

b) likwidację dzikich wysypisk śmieci, 

c) ustawienie tablic o sposobach zachowania się w lasach z systemem zakazów i nakazów, 

d) utworzenie pasa ochronnego o szerokości 20-30 m złożonego z gatunków drzew i krzewów 

liściastych ozdobnie kwitnących lub owocujących, przyciągających turystów co uchroniłoby 

wnętrze lasu przed nadmierną penetracją, 

e) wyznaczenie parkingów i miejsc zadaszonych położonych na skraju lasów i sprawowanie 

nad nimi opieki, 

f) wyznaczenie miejsc przydatnych do rozpalania ognisk, celem uniknięcia pożarów w lasach. 

W celu szerokiego udostępnienia walorów gminy należy wyznaczyć szlaki turystyczne, które 

biegłyby poprzez najciekawsze miejscowości i zakątki gminy. Należy również rozwinąć bazę 

noclegową umożliwiającą zatrzymywanie się w gminie. Najlepszym rozwiązaniem mogłoby być 

powstanie gospodarstw agroturystycznych. 
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2. Działania promocyjne dotyczące turystyki i rekreacji 

 W celu rozwinięcia funkcji rekreacyjnej gminy należy podejmować działania mające na celu 

wyeksponowanie i rozpropagowanie na szerszą skalę walorów gminy. 

3. Kierunki i zasady działania dotyczące zabudowy letniskowej ZR 

Dla proponowanej zabudowy letniskowej ustala się następujące zasady zagospodarowania: 

1. Nowe budownictwo letniskowe powinno być lokalizowane na terenach wyznaczonych i 

wskazanych na rysunku studium „Kierunki” symbolem ZR.  

2. Zakazuje się lokalizacji zabudowy letniskowej w całej dolinie rzeki Świder oznaczonej 

symbolem E1 oraz ograniczenie lokalizacji w pozostałych ciągach ekologicznych oznaczonych 

symbolem E2. 

3. Należy zachować swobodny dostęp do rzeki Świder sytuując nową zabudowę letniskową w 

odległości nie mniejszej niż 50 m od rzeki. 

4. Zaleca się minimalną wielkość działki letniskowej - 1000 m2 z obowiązkiem utrzymania 80% 

powierzchni działki w stanie biologicznie czynnym. 

5. W zespołach domków letniskowych oprócz opracowania podziału na indywidualne działki 

należy przewidzieć tereny wspólnego użytkowania: drogi, parkingi, dojazdy, tereny sportowe i 

inne. 

6. Na terenach budownictwa letniskowego nie należy przewidywać realizacji obiektów 

usługowych. Potrzeby w tym zakresie powinny zapewnić odpowiednio powiększane obiekty 

handlowe, gastronomiczne położone w najbliższej miejscowości. 

7. Projekty budowlane powinny uwzględniać większe regionalne zindywidualizowanie form 

architektonicznych oraz dostosowanie skali i charakteru nowowznoszonych obiektów do 

harmonii z krajobrazem naturalnym. 

8. Nie należy dopuszczać do wznoszenia obiektów o charakterze prowizorycznym, szpecącym 

krajobraz. 

9. Ogrodzenie działek letniskowych powinno być sprowadzone jedynie do symbolicznego 

oznaczenia granic własności; należy preferować ogrodzenie tradycyjne oraz żywopłotowe. 

10. Na działkach letniskowych należy budować szczelne szamba. 

11. Należy zorganizować system gromadzenia odpadów stałych i ich regularnego wywożenia. 

12. Zaleca się pozostawienie pasów przeciwpożarowych o szerokości min. 8,0 m dla zabudowy 

letniskowej proponowanej na terenach przyleśnych. 

13. Preferuje się wykorzystanie do celów letniskowych istniejących budynków w zabudowie 

zagrodowej. 
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XX.  KIERUNKI DOTYCZĄCE ROZWOJU ROLNICT\VA 

1. Synteza uwarunkowań rozwoju rolnictwa 

Wysoki udział słabych gleb jest trwałym uwarunkowaniem przyrodniczym rolnictwa w gminie 

i wpływa bezpośrednio na sytuację ekonomiczną ludności rolniczej. Trwałym uwarunkowaniem jest 

również powierzchnia użytków zielonych oraz ich nierównomierne rozmieszczenie; największe 

kompleksy łąk i pastwisk występują bowiem głównie w dolinie rzeki Świder oraz jej dopływów. 

Potencjał produkcyjny gminy stanowi przydatna do przekształceń rolnicza przestrzeń 

produkcyjna oraz zasoby pracy ludności rolniczej. Ograniczenia w działalności wynikające z 

konieczności zachowania walorów przyrodniczych tej przestrzeni z jednej strony stanowią barierę 

rozwojową, z drugiej zaś strony mogą być również formą aktywizacji rolnictwa. Odbywać się to 

może poprzez promowanie i organizację agroturystyki i produkcję zdrowej żywności. 

Ożywienie produkcji i ukształtowanie asortymentu wytwarzanych produktów nastąpi 

wówczas gdy uruchomione zostaną mechanizmy dające gwarancje zbytu wyprodukowanych 

towarów. 

Zależy to nie tylko od inicjatywy władz samorządowych gminy oraz efektywności 

zarządzania, ale w dużym stopniu od polityki rolnej państwa wspierającej proces przekształceń. 

Wskaźnik poziomu rozwoju rolnictwa obliczony w oparciu o 11 zmiennych reprezentujących 

główne cechy rolnictwa (min. jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej, strukturę obszarową 

gospodarstw indywidualnych, poziom zatrudnienia, poziom mechanizacji itd.) określa się jako niski.  

Z niskim poziomem rozwoju rolnictwa wiąże się niska towarowość produktów rolnych czyli 

niski skup zbóż, ziemniaków i żywca zwierzęcego oraz mleka. Decyduje to o sytuacji dochodowej 

ludności rolniczej, która jest podstawowym elementem warunków życia mieszkańców gminy. W 

gminie Kołbiel jest ona raczej niska. 

Zmiany zachodzące w rolnictwie i jego otoczeniu w wyniku transformacji systemowej lat 90' 

dotyczą również omawianej gminy. 

Zubożenie ludności rolniczej wpływa na ograniczenie możliwości inwestowania w swoim 

gospodarstwie. W wyniku tego zmalało zużycie nawozów sztucznych, zakup sprzętu rolniczego 

oraz maleje ruch budowlany w rolnictwie.  

2. Kierunki rozwoju rolnictwa 

Przyjmuje się, że rolnictwo pozostanie funkcją rozwojową obszaru gminy, a wieś gminna 

Kołbiel pełniła będzie nadal funkcje ośrodka usług rolniczych poziomu gminnego oraz usług 

specjalistycznych z zakresu rolnictwa. Dalszy rozwój rolnictwa należy rozpatrzyć w kategorii szans i 

zagrożeń. Zagrożeniami są: 

- niska jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 

- przeludnienie agrarne wsi, 

- niski poziom produkcji, 
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- niskie dochody ludności ograniczające możliwości inwestycyjne w gospodarstwach. 

W przestrzeni rolniczej gminy Kolbiel wyodrębnić należy obszary o zróżnicowanym 

charakterze wynikającym z występowania trzech form ochrony środowiska przyrodniczego. 

 

R1 - Obszar swobodnego rozwoju rolnictwa występuje na niewielkim areale w północnej części 

gminy i obejmuje wsie Oleksin, Teresin oraz częściowo Rudzienko, Dobrzyniec, Rudno. Pozostaje 

on poza zasięgiem Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i może być preferowany do 

rozwoju intensywnego rolnictwa. 

R2 - Obszar rolnictwa w NOChK i otulinie Parku Krajobrazowego- obejmuje większą część gminy 

wraz z istniejącym tam rezerwatem "Świder". Jest on użytkowany wszechstronnie gospodarczo na 

zasadzie równorzędności ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych z innymi funkcjami. 

Zgodnie z przesłankami utworzenia takiego obszaru jego znaczenie polega przede wszystkim na 

niedopuszczeniu do nadmiernej urbanizacji i zapewnieniu warunków harmonijnego rozwoju 

rolnictwa w stanie najniższego skażenia środowiska. 

Warunki glebowe, ukształtowane dotychczas tradycyjne warunki produkcji rolnej i standardy 

środowiska stanowią okoliczności korzystne do rozwoju i promocji na tym obszarze 

proekologicznych zasad gospodarki rolnej. Rolnictwo ekologiczne to nie tyle określona technika 

produkcji, co model działalności rolnej zawierający określone zasady organizacji gospodarstw i 

nowoczesnej techniki produkcji rolniczej. 

Nadrzędnym wyróżnieniem tego systemu gospodarowania są: 

- ograniczenie środków technologii chemicznej (nawozów, pestycydów, hormonów) w produkcji 

rolniczej, 

- podwyższenie i utrzymanie wysokiej żyzności gleby poprzez odpowiedni płodozmian oraz 

właściwe nawożenie organiczne, możliwie zamknięty obieg materii w gospodarstwie 

pojmowany jako trwały agrosystem ekologiczny, 

- dążenie do utrzymania bogactwa gatunkowego roślin i zwierząt, 

- kształtowanie i pielęgnacja zróżnicowanego krajobrazu rolniczego. 

Rezerwat ".Świder" wraz z całością  doliny rzeki Świder, w którym dominuje ekosystem łąkowy. 

Ingerencja człowieka w środowisko przyrodnicze powinna być ściśle ograniczona. Niedopuszczalna 

jest więc zmiana sposobu użytkowania użytków zielonych, regulacja koryta rzeki oraz stosowanie 

środków chemicznych (nawozów, pestycydów). 

Obszar rolnictwa w Parku Krajobrazowym 

Park jest terenem, na którym problem harmonijnego współdziałania funkcji rolniczej z funkcją 

ekologiczną rysuje się szczególnie ostro i wymaga dokładnego potraktowania. Obowiązujące 

szczególne przepisy ochronne zmierzające do trwałego zachowania jak najwyższych standardów 

środowiska w odniesieniu do działalności rolniczej zakazują m. in.: 

- niszczenia gleby lub zmiany jej użytkowania, 

- zmiany stosunków wodnych (melioracji) regulacji rzek i potoków 

- stosowania środków chemicznych w gospodarce rolnej, leśnej i zadrzewieniowej o wysokiej 

klasie toksyczności, 

- niszczenia naturalnej szaty roślinnej, 
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- lokalizacji budynków inwentarskich opartych o gnojowicowy system chowu zwierząt, obiektów 

produkcji zwierzęcej o charakterze przemysłowym uciążliwym dla środowiska lub mogącym 

pogorszyć stan środowiska, 

- lokalizacji baz oraz warsztatów naprawy sprzętu mechanizacji rolnictwa. 

Park krajobrazowy nie może być traktowany jako obszar szczególnych utrudnień dla 

rozwoju funkcji rolniczej lecz jako rejon szansy harmonijnego współdziałania tej funkcji w 

warunkach wysokiego standardu ekologicznego i ekonomicznego. Jedynym w pełni akceptowanym 

modelem działalności wiejskiej na obszarze Parku jest rolnictwo ekologiczne, a jego wdrażanie 

godne poparcia, które powinno przejawiać się m.in. w postaci kształtowania świadomości 

ekologicznej rolników oraz organizacji rynku zbytu płodów rolnych. Ekologizacji produkcji rolnej 

musi towarzyszyć rozwój nowoczesnego systemu obsługi wsi, a w szczególności zapewnienie: 

- serwisu proekologicznego środków produkcji, 

- skupu "zdrowej żywności", 

- przetwórstwa tej żywności, 

- zyskownego zbytu przetworzonych produktów. 

 

Podsumowanie 

Przed rolnictwem jako wiodącą funkcją gminy stawia się zadania, których realizacja może 

być szansą rozwojową nie tylko rolnictwa lecz również czynnikiem aktywizującym rozwój 

gospodarczy gminy. Są to: 

1. Poprawa rolniczej przestrzeni produkcyjnej poprzez realizację programu melioracji na terenach 

nie objętych ochroną przyrodniczą. Wszelkie zabiegi melioracyjne na terenach chronionych 

muszą być konsultowane z odpowiednimi instytucjami ochrony środowiska, 

2. Poprawa żyzności gleb poprzez prawidłowy płodozmian oraz właściwe nawożenie organiczne, 

3. Wprowadzenie zasad rolnictwa ekologicznego na obszarach objętych ochroną przyrodniczą 

zapewniających dbałość o środowisko przyrodnicze i krajobraz oraz ekonomiczną opłacalność 

produkcji zdrowej żywności, 

4. Rozwój rolnictwa intensywnego na obszarach nie objętych ochroną, 

5. Poprawa struktury agrarnej gospodarstw indywidualnych, 

6. Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, czyli nie tylko produkcja rolnicza, ale również rozwój 

usług produkcyjnych, rzemiosła, handlu itp. 
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XXI.  ZASADY GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ DOTYCZĄCE OBSZARÓW 

ZABUDOWANYCH 

Wyróżnia się następujące rodzaje obszarów zabudowanych: 

- obszary wielofunkcyjne: zabudowy mieszkaniowej, letniskowej, usług, w tym usług 

ponadpodstawowych 

- obszary obsługi transportu samochodowego, 

- obszary prowadzenia intensywnej działalności gospodarczej, w tym przemysłu, 

- obszary zabudowy letniskowej, 

- tereny sportu i rekreacji, dla potrzeb szkół, z zachowaniem walorów przyrodniczych lasu. 

1. Obszary wielofunkcyjne: zabudowy mieszkaniowej, letniskowej, usług, w tym 

usług ponadpodstawowych 

Na terenie gminy Kołbiel występuje przeważnie zabudowa mieszkaniowa, głównie 

zagrodowa. Duży udział stanowi również zabudowa letniskowa. Zabudowa wielorodzinna i 

jednorodzinna osiedlowa występuje głównie w miejscowości Kołbiel. Na terenie gminy 

Kołbieł wyróżnia się następujące formy usług: 

1. Zabudowa usługowa o charakterze publicznym, niezbędna do prawidłowej obsługi 

ludności (administracja, banki, służby bezpieczeństwa, oświata podstawowa i 

ponadpodstawowa, zdrowie i opieka społeczna, kultura), 

2. Pozostała zabudowa usługowa zlokalizowana pośród ciągów mieszkaniowych. 

Proponuje się adaptację istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej z 

możliwością jej modernizacji i rozbudowy. Dopuszcza się uzupełnianie zabudowy na 

wolnych terenach położonych przy ciągach komunikacyjnych i wyposażonych w obiekty i 

urządzenia infrastruktury technicznej. Zaleca się powiększenie programu usług publicznych 

o usługi ponadlokalne. 

Adaptuje się tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej nie oznaczone na rysunku 

studium. Pośród zabudowy nie przewiduje się lokalizacji zabudowy usługowej szczególnie 

szkodliwej dla środowiska lub mogącej pogorszyć stan środowiska. 

2. Obszary obsługi transportu samochodowego 

Lokalizację tego obszaru proponuje się w południowo-zachodniej części 

miejscowości Kołbiel, przy projektowanym węźle komunikacyjnym. 

3. Obszary zabudowy letniskowej 

Zasady dotyczące rozwoju funkcji letniskowej, wypoczynkowej i turystycznej zostały 

opisane w rozdziale XIX ust. 3. 
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4. Obszary prowadzenia intensywnej działalności gospodarczej, w tym przemysłu 

Koncentracja działalności przemysłowej pozostanie w miejscowości Kołbiel. 

Adaptuje się istniejące zagospodarowanie terenów przemysłowych, w tym również 

niewielkich zakładów nie oznaczonych na rysunku studium, z możliwością ich modernizacji i 

rozbudowy. 

Proponuje się nowe tereny przeznaczone do działalności gospodarczej wskazane na 

zał. Nr 5 w skali 1:25000 pt. „Kierunki”. 

Dopuszcza się zmianę funkcji i przekształcenie istniejących zakładów przemysłowych 

pod warunkiem zachowania zasad ochrony środowiska wymienionych w rozdziale XVI. 

5. Tereny sportu i rekreacji dla potrzeb szkół. 

 

Proponuje się teren w miejscowości Kołbiel, obejmujący działkę nr 406/25, którą 

stanowi las i użytki rolne. 

 

5.1.  Ustalenia dotyczące kierunków zmian w strukturze przestrzennej i w przeznaczeniu 

terenu. 

Podstawowe przeznaczenie terenu to tereny sportu i rekreacji dla potrzeb szkół. Przy 

lokalizacji obiektów musi być uwzględniona lokalizacja urządzeń infrastruktury i 

komunikacji wewnętrznej. Proponowana funkcja terenu jest inwestycją celu publicznego o 

znaczeniu lokalnym. 

5.2.   Ustalenia dotyczące kierunków i wskaźników zagospodarowania oraz użytkowania 

terenu. 

 Dopuszcza się lokalizację takich obiektów sportowych i rekreacyjnych jak: basen 

kryty, boiska, korty, ścieżki zdrowia, amfiteatr itp. Proponuje się urządzenie ścieżek 

dydaktycznych wykorzystując walory terenów leśnych. Dopuszcza się lokalizację małej 

architektury np. altany wykorzystywane do prowadzenia „zielonych lekcji” oraz place zabaw. 

Dla małej architektury postuluje się zastosowanie naturalnych materiałów: drewno, ziemia, 

kamień. Maksymalna powierzchnia przeznaczona do zagospodarowania sportowo-

rekreacyjnego nie może przekraczać 65% powierzchni działki. Dla budynków, urządzeń i 

innych obiektów należy zastosować technologię konieczną do spełnienia danej funkcji, 

zapewniającą bezpieczeństwo użytkowników; architekturę i kolorystykę wpisującą się w 

krajobraz leśny. W granicach terenu należy zlokalizować parking. Komunikacja wewnętrzna 

poprzez układ wewnętrznych dróg zapewniających dojazd do obiektów kubaturowych oraz 

ścieżek nieutwardzonych. 
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5.3.  Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, 

krajobrazu kulturowego. 

Projektowane urządzenia należy lokalizować, w miarę możliwości, na terenie 

niezadrzewionych, lub porośnietym roślinnością o małej wartości przyrodniczej. Wycinkę 

drzew ograniczyć do niezbędnej, koniecznej do lokalizacji obiektów i zachowania 

bezpieczeństwa użytkowników. Na terenie zadrzewionym nie przeznaczonym dla lokalizacji 

wyżej wskazanych obiektów należy prowadzić gospodarkę leśną polegającą na ochronie 

terenu. Nie należy uszczuplać terenu. Ewentualne nasadzenia drzew należy prowadzić z 

rodzimych gatunków stosownych do siedliska. Lokalizowane urządzenia nie powinny 

stanowić agresywnej dominanty w krajobrazie. 

Teren położony jest w Nadwiślańskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. 

5.4.  Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków. 

 Na terenie działki nie istnieją zabytki oraz inne obiekty dziedzictwa kulturowego.  

5.5.  Ustalenia dotyczące kierunków rozwoju systemów kanalizacji i infrastruktury 

technicznej. 

 Przedmiotowy teren winien być zaopatrywany w media z istniejących zbiorczych 

systemów gminnych. Wyposażenie terenu w wodę, odprowadzanie ścieków, zaopatrzenie w 

energię elektryczną należy zorganizować poprzez wybudowanie przyłączy do istniejących 

sieci doprowadzonych do terenu działki. Możliwość odprowadzania ścieków do szczelnych 

zbiorników. Ustala się selektywną zbiórkę odpadów i zorganizowany system wywozu do 

obiektu utylizacji zgodnie z planem gospodarki odpadami. Postuluje się urządzenie jednego 

miejsca „socjalnego”, w miarę możliwości blisko granic terenu. 

5.6.  Ustalenia dotyczące kierunków i zasad kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni 

produkcyjnej. 

 Zmiana przeznaczenia terenu na cele nierolnicze i nieleśne winna objąć maksymalnie 

70 % terenu działki. Pozostały obszar działki należy pozostawić w dotychczasowym 

użytkowaniu, bez prawa zabudowy. Dla całego obszaru działki należy sporządzić zmianę 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kołbiel. 
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XXII.  KIERUNKI ROZWOJU OBSZARÓW OSADNICZYCH 

1. Kierunki rozwoju mieszkalnictwa i usług 

Ośrodkiem największej koncentracji zabudowy mieszkaniowej o charakterze intensywnym 

pozostanie miejscowość Kołbiel. Ze względu na ukształtowany układ centrum miejscowości Kołbiel 

i istniejący sposób zagospodarowania wydziela się wielofunkcyjny obszar oznaczony literą M. W 

obszarze tym dopuszcza się: uzupełnienia i modernizację zabudowy mieszkaniowej i usługowej, 

lokalizację nowej zabudowy mieszkaniowej oraz usług lokalnych i ponadlokalnych. Preferuje się 

uzupełnienie programu usług o znaczeniu ponadlokalnym i lokalnym. Działania będą polegały 

głównie na porządkowaniu istniejącego sposobu zagospodarowania oraz lokalizacji nowej 

zabudowy na wolnych terenach (w tzw, "plombach"). 

Ze względu na uwarunkowania przyrodnicze jako jedyny możliwy kierunek rozwoju 

miejscowości wyznacza się północno-zachodnią część wsi Kołbiel. Natomiast w północno-

wschodniej części istnieje możliwość kontynuacji istniejącego sposobu zagospodarowania, tj. 

osiedla jednorodzinnego poprzez lokalizację zabudowy mieszkaniowej intensywnej.  

Chłonność wyznaczonych terenów znacznie przekracza zapotrzebowanie ludności.  

Poza terenem wyznaczonym na rysunku studium dopuszcza się lokalizację zabudowy 

mieszkaniowej na obszarach rolnych pod następującymi warunkami: 

1. Zabudowa mieszkaniowa i usługowa może być lokalizowana przy drogach i ulicach z 

 zachowaniem warunków wynikających z przepisów odrębnych.  

2. Możliwe jest ekonomicznie uzasadnione uzbrojenie tego terenu w infrastrukturę techniczną. 

Na terenie gminy wyznacza się kierunki zabudowy mieszkaniowej M przeznaczonej głównie 

do lokalizacji zabudowy zagrodowej z mniejszym udziałem zabudowy jednorodzinnej, letniskowej i 

usług nieuciążliwych, w tym usług publicznych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 

gminy. 

2. Kierunki rozwoju przemysłu i działalności gospodarczej 

Ustala się, że rozwój przemysłu i działalności gospodarczej będzie koncentrował się na 

terenach wskazanych w zał. Nr 5 pt. „Kierunki”. Wyznacza się obszary oznaczone symbolem "P" 

przeznaczone do lokalizacji obiektów i urządzeń przemysłowych oraz do prowadzenia różnorodnej 

działalności gospodarczej dla indywidualnych inwestorów. Zaleca się tworzenie ośrodków 

przemysłowych opartych na nowoczesnych technologiach nieszkodliwych dla środowiska 

przyrodniczego.  

Dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej dla inwestora jeżeli będą spełnione 

przepisy odrębne. 

Poza terenami wyznaczonymi na rysunku studium dopuszcza się wprowadzenie funkcji 

przemysłowej i usługowej na terenach rolnych R1 i R2, z zachowaniem następujących warunków: 

1. Należy wybudować drogi zbiorcze prowadzące obsługę lokalnego ruchu do skrzyżowań i 
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umożliwiające zjazd na drogę ekspresową lub krajową, 

2. Możliwe jest ekonomicznie uzasadnione uzbrojenie tego terenu w infrastrukturę techniczną. 

3. Kierunki rozwoju dotyczące infrastruktury społecznej 

Ze względu na niedostatecznie rozwiniętą sieć wielu urządzeń obsługi ludności na 

terenie gminy, istnieje pilna potrzeba ich uzupełnienia lub realizacji nowych. Dotyczy to 

przede wszystkim usług z zakresu inwestycji celu publicznego: przedszkola, szkoły, 

administracja. Konieczne jest urządzenie terenów sportu i rekreacji dla potrzeb szkół. 

Proponuje się jego lokalizację w miejscowości Kołbiel na terenie leśnej działki będącej 

własnością Gminy. 

W handlu, gastronomii i rzemiośle nie jest możliwe przewidywanie ich rozwoju do 

optymalnych wskaźników, gdyż w gospodarce rynkowej będzie to uzależnione od warunków 

gospodarczych, od podaży i popytu, od zamożności mieszkańców oraz od opłacalności w 

danym czasie i w danej branży. 

Ze względu na szybki rozwój transportu samochodowego, turystyki samochodowej i 

motoryzacji, powstaną usługi z tym związane. Będą to m.in. stacje paliw, stacje obsługi 

samochodów, motele- parkingi, mała gastronomia, drobny handel, rzemiosło usługowe itp. 

Lokalizacje tych usług proponuje się przy istniejącej drodze: krajowej nr 50 Kołbiel-Mińsk 

Maz. oraz przy drogach powiatowych. 
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XXIII.  KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO 

1. Podstawowe założenia rozwoju systemu transportowego 

Sprawne działanie systemu transportowego gminy, a w szczególności jej układu drogowego 

warunkuje prawidłowy rozwój i funkcjonowanie struktury przestrzennej. 

Zrealizowanie tego nadrzędnego celu będzie uzależnione od: 

1. Zapewnienia realizacji drogowych powiązań zewnętrznych z najbliższymi miastami, układem 

dróg krajowych i z sąsiednimi gminami, 

2. Zapewnienia obsługi komunikacyjnej i zagospodarowania przestrzennego w układzie 

wewnętrznym gminy drogami i ulicami (na terenie miejscowości) o odpowiednim standardzie 

nawierzchni (docelowo twarda ulepszona), 

3. Rozwoju sieci zewnętrznych powiązań autobusowych gminy, 

4. Rozwoju sieci powiązań wewnątrzgminnych w nawiązaniu do rozwoju powiązań 

wewnątrzwojewódzkich, 

5. Poprawy sytuacji w dziedzinie obsługi technicznej pojazdów (rozwój sieci obiektów obsługowo-

naprawczych). 

Zdecydowanie podstawowym uwarunkowaniem dla rozwoju przestrzennego gminy jest 

wyposażenie całego układu dróg powiatowych w nawierzchnię twardą ulepszoną. 

Elementem wpływającym w poważnym stopniu na kształtowanie układu drogowego gminy 

oraz jej zagospodarowania będzie przewidywane przystosowanie drogi nr 17 Warszawa-Lublin-

Zamość-Hrebenne do parametrów drogi ekspresowej. 

 Uwzględniając uwarunkowania i cele rozwoju systemu transportowego Gminy opracowano 

zarys koncepcji perspektywicznej, obejmujący zasady jego funkcjonowania i rozwoju. 

2. Zasady funkcjonowania. 

Układ drogowy 

Przez teren gminy będzie przebiegać droga ekspresowa S-17 Warszawa-Lublin-Zamość-

Hrebenne (gr. państwa) realizująca powiązania o znaczeniu międzynarodowym i krajowym. Na 

obszarze gminy będzie miała węzeł bezkolizyjny z istniejącą drogą krajową nr 50 o zakładanym 

zmienionym przebiegu przez teren wsi Kołbiel (planowana obwodnica).  

Bezpośrednio gmina będzie obsługiwana przez trójstopniowy układ drogowy.  

"Droga krajowa nr 50 o funkcji regionalnej będzie realizować powiązania: 

- zewnętrzne z sąsiednimi województwami, 

- wewnątrzwojewódzkie, 

- wewnątrzgminne. 

W przebiegu przez miejscowość Kołbiel przewiduje się poprowadzenie drogi nr 717 trasą 

obwodową, omijającą obszary o najbardziej intensywnym zagospodarowaniu. 

Obsługa przyległego zagospodarowania powinna być ograniczona do niezbędnego 
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minimum.  

Drogi powiatowe będą realizować powiązania: 

- wewnątrzwojewódzkie bliskiego zasięgu,  

- międzygminne, 

- wewnątrzgminne 

oraz prowadzić obsługę przyległego zagospodarowania. 

Zakłada się, że wszystkie drogi powinny być wyposażone w nawierzchnię twardą 

ulepszoną. 

Drogi gminne (w tym ulice układu obsługującego na terenie miejscowości) będą realizować 

powiązania: 

- wewnątrzgminne, 

- międzygminne bliskiego zasięgu 

oraz prowadzić obsługę przyległego zagospodarowania. 

Zakłada się, że docelowo najważniejsze drogi gminne powinny być wyposażone w 

nawierzchnię twardą ulepszoną, a w okresie przejściowym (etapowym) w gruntową ulepszoną 

(żwirową lub tłuczniową). Ulice na obszarach zabudowanych powinny uzyskać nawierzchnię 

twardą ulepszoną.  

 

Komunikacja zbiorowa. 

Gmina będzie obsługiwana przez komunikację autobusową i kolejową. Komunikacja 

autobusowa powinna realizować następujące typy powiązań: 

- międzywojewódzkie, 

- regionalne,  

- lokalne. 

Układ tras i połączeń komunikacji autobusowej jest najbardziej elastycznym fragmentem 

systemu transportowego. Jego właściwe funkcjonowanie, zapewniające prawidłową obsługę 

gminy jest uwarunkowanie przede wszystkim stanem sieci drogowej. Po zrealizowaniu dróg o 

dobrym standardzie nawierzchni będzie możliwe wprowadzanie nowych połączeń autobusowych 

 

Zaplecze techniczne motoryzacji 

W dziedzinie zaplecza technicznego motoryzacji należy zapewnić na terenie Gminy 

funkcjonowanie stanowisk obsługowo-naprawczych, dystrybutory paliwowe oraz możliwie 

zróżnicowaną ofertę usług. Obsługa ruchu tranzytowego powinna być rozwiązana w ramach 

przystosowania drogi nr 17 do parametrów drogi ekspresowej. 

3. Zasady realizacji 

Układ drogowy 

1. Dla przyszłej modernizacji drogi nr 17 w planach zagospodarowania przestrzennego należy 

zapewnić rezerwę terenu. 

2. W planach zagospodarowania przestrzennego należy przewidzieć i utrzymać rezerwę terenu 
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dla obwodnicy miejscowości Kołbiel na trasie drogi nr 50. Pozwoli to w przyszłości na 

prowadzenie ruchu tranzytowego z ominięciem terenów intensywnie zainwestowanych oraz na 

mniej kolizyjne ukształtowanie węzła z drogą ekspresową, niż przy zachowaniu przebiegu 

istniejącego. 

3. Realizacja tych inwestycji będzie wymagała dostosowania układu drogowo-ulicznego m. 

Kołbieli do przebiegów obu tras i uwzględnienia ograniczeń wynikających z ich kategorii i klas 

technicznych. 

4. W układzie dróg powiatowych należy zmodernizować drogi o zawężonej szerokości jezdni oraz 

wybudować drogi o nawierzchni twardej ulepszonej po śladzie istniejących nawierzchni 

brukowych, gruntowych ulepszonych i ulepszonych. 

5. Kolejność realizacji będzie uzależniona od aktualnych potrzeb województwa i gminy oraz od 

możliwości finansowania. 

6. W układzie dróg gminnych należałoby wybudować ok. 44 km dróg z nawierzchnią twardą 

ulepszoną. Przy istniejących warunkach i prognozach ekonomicznych byłoby to zadanie nie do 

wykonania. W pierwszej kolejności zaleca się pokrycie nawierzchnią bitumiczną istniejących 

odcinków o nawierzchni gruntowej ulepszonej. Drogi o nawierzchni gruntowej naturalnej 

etapowo mogłyby być wyposażone w nawierzchnię gruntową ulepszoną. Zaleca się stosowanie 

nawierzchni żwirowych i tłuczniowych, które po późniejszym wzmocnieniu mogłoby spełniać 

rolę podbudowy dla przyszłych nawierzchni bitumicznych. 

7. Na etapie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy określić zakres 

koniecznego, do poszerzenia pasów drogowych, pozyskania gruntów dla dróg powiatowych i 

gminnych. 

 

Komunikacja autobusowa 

W miarę rozbudowy sieci dróg z nawierzchnią twardą ulepszoną będzie możliwe 

zwiększanie długości sieci komunikacji autobusowej, pozwalające na poprawę obsługi gminy pod 

warunkiem uzasadnienia ekonomicznego nowych połączeń. Dodatkową długość tras 

autobusowych określono na ok. 19 km. Przy uwzględnieniu odcinków przeznaczonych do likwidacji 

ze względu na modernizację drogi nr 17 przewidywana długość tras autobusowych na terenie 

gminy powinna wynosić ok. 64 km. 

 

Zaplecze techniczne motoryzacji 

Przy założonym poziomie rozwoju motoryzacji należy stymulować rozwój sieci niewielkich 

warsztatów, które łącznie byłyby w stanie zapewnić kompleksową obsługę pojazdów w 

podstawowym zakresie, możliwym do osiągnięcia dla tego typu obiektów. W zakresie stacji paliw 

zapewniających obsługę gminy należy przewidzieć rozbudowę stacji istniejącej lub budowę innej, 

na nowej lokalizacji. 
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XXIV.  KIERUNKI ROZWOJU DOTYCZĄCE INFRASTRUKTURY 

SANITARNEJ 

1. Polityka rozwoju infrastruktury sanitarnej 

Systemy sanitarnej infrastruktury technicznej będą rozwijane do poziomu gwarantującego: 

1. Ochronę zdrowia i jakości życia mieszkańców, 

2. Czystość środowiska, 

3. Warunki do rozwoju gospodarczego gminy. 

W tym celu należy zapewnić: 

- dostawę odpowiedniej ilości i jakości wody do picia i na potrzeby gospodarcze oraz na cele 

przeciwpożarowe, 

- pełne sanitarne unieszkodliwianie ścieków i odpadów stałych, 

- dostęp do nośników energii zgodnie z potrzebami mieszkańców, przy spełnieniu warunków 

racjonalnego użytkowania energii i ochrony środowiska. 

1.1.  Zaopatrzeni w wodę  

Obszar całej gminy jest objęty zbiorowym zaopatrzeniem w wodę poprzez system 

wodociagów. 

Tereny w otoczeniu studni głębinowych służących zbiorowemu zaopatrzeniu będą 

zagospodarowane z zachowaniem wymogów stref ochronnych (określonych w dokumentacjach 

hydrogeologicznych) oraz wzmożonego nadzoru sanitarnego. 

1.2.  Odprowadzanie ścieków sanitarnych 

Wszystkie ścieki sanitarne w gminie należy oczyszczać. Jedynie takie działanie zapewni 

utrzymanie dobrego stanu sanitarnego gminy w sytuacji zwiększonego (w wyniku 

zwodociągowania) wytwarzania ścieków bytowo-gospodarczych. Systemami zbiorczej kanalizacji 

sanitarnej będą objęte największe i najbardziej rozwojowe wsie w gminie. 

Na rysunku studium został zaproponowany rejon lokalizacji oczyszczalni ścieków. 

Dopuszcza się możliwość wyznaczenia innego rejonu lokalizacji oczyszczalni ścieków. Jeśli wyniki 

badań geologiczno-gruntowych wykażą niekorzystne warunki dla rejonu zaproponowanego na 

rysunku studium. 

W pozostałych miejscowościach gminy przewiduje się indywidualne systemy kanalizacyjne 

ze szczelnymi zbiornikami ścieków, z których nieczystości będą wywożone przez służby 

komunalne do punktów zlewnych przy projektowanych oczyszczalniach. Istnieje możliwość 

stosowania indywidualnych urządzeń do oczyszczalnia ścieków. 
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1.3.  Usuwanie odpadów stałych 

 Gospodarka odpadami stałymi w gminie będzie realizowana przez ich odbiór a następnie 

wywóz przez służby komunalne na wysypisko.  

Odpady technologiczne powstające w gminie można też w miarę możliwości wykorzystywać 

gospodarczo lub utylizować wg indywidualnej technologii po uzgodnieniu z organami j.w. 

1.4.  Zaopatrzenie w gaz ziemny 

Wszystkie tereny zwartej zabudowy wiejskiej będą objęte siecią gazu ziemnego średniego 

ciśnienia.  

Gaz ziemny pokryje zapotrzebowanie mieszkańców na energię do celów bytowo-

gospodarczych, technologicznych celów grzewczych. Od urządzeń gazowych wysokiego ciśnienia 

obowiązuje zachowanie bezpiecznych odległości dla obiektów kubaturowych – wg obowiązujących 

przepisów odrębnych. 

1.5.  Zaopatrzenie w ciepło 

Ogrzewanie budynków będzie realizowane indywidualnie. Należy preferować wykorzystanie 

gazu ziemnego na cele grzewcze. 
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XXV.  KIERUNKI ROZWOJU DOTYCZĄCE ELEKTROENERGETYKI 

Główne kierunki rozwoju elektroenergetyki zmierzające pośrednio lub bezpośrednio do 

poprawy parametrów zaopatrzenia gminy Kołbiel w energię elektryczną, dzielą się na dwie 

zasadnicze grupy, które obejmują rozwój urządzeń położonych poza terenem gminy, lecz biorących 

udział w jej zasilaniu oraz rozwój urządzeń zlokalizowanych na terenie gminy Kolbiel. 

1. Rozwój powiązań zewnętrznych 

Gmina Kołbiel nie posiada własnej stacji 110/I5kV, dlatego zasilana jest ze źródeł 

zewnętrznych w Pilawie i Mińsku Mazowiekim. Plany rozwojowe Zakładu Energetycznego 

Warszawa- Teren nie obejmują budowy takiej stacji w gminie Kołbiel, lecz poprawa zaopatrzenia w 

energię elektryczną SN 15kV odbędzie się poprzez rozbudowę i modernizację tych stacji. 

Wraz z budową i modernizacją w/w stacji rozbudowie ulegnie system magistralnych linii SN 

15kV, którymi dostarczana jest energia na teren gminy Kołbiel, co poprawi niezawodności dostaw 

energii i zmniejszy straty przesyłu. 

2. Rozwój systemów i powiązań lokalnych 

Rozwój systemów lokalnych, zasilających poszczególne wsie gminy polega na ich 

modernizacji, rozbudowie, dobudowie elementów nowych, co prowadzi do zdecydowanej poprawy 

zaopatrzenia w energię odbiorców istniejących i stwarza warunki do przyłączania odbiorców 

nowych. Działania inwestycyjne zwiększą moc elektryczną dostępną dla odbiorców, poprawią 

niezawodność dostaw energii, jej parametry techniczne, zwiększą bezpieczeństwo 

przeciwporażeniowe. 

W zakresie kapitalnych remontów i modernizacji mieści się demontaż urządzeń 

przestarzałych i wyeksploatowanych i montaż na ich miejsce urządzeń tworzących nowoczesny 

system zasilania, obliczony na ponad 30 letni okres utrzymywania właściwych parametrów 

zasilania. Działań modernizacyjnych o mniejszym zakresie, obejmujących jedynie niektóre 

elementy systemów lokalnych wymaga większość wsi. 

 Poza działaniami modernizacyjnymi istotnym kierunkiem rozwoju jest dobudowa nowych 

urządzeń służących zasilaniu powstających obiektów mieszkalnych, usługowych, produkcyjnych itp. 

W gminie Kołbiel istnieją warunki do budowy i eksploatacji niewielkich elektrowni wodnych o 

mocach szczytowych rzędu kilku - kilkudziesięciu kilowatów, zdolnych zasilać młyn, lub kilka blisko 

położonych gospodarstw wiejskich. 

Z uwagi na olbrzymie koszty budowy na terenach wiejskich linii kablowych, zasilanych 

pierścieniowo, praktycznie cała sieć linii SN budowana będzie jako promieniowo zasilane systemy 

linii napowietrznych. 

Wyjątek stanowią centralne rejony gminnej wsi Kołbiel, gdzie w pełni uzasadniona jest 

przebudowa systemu linii napowietrznych na system linii kablowych, z uwagi na zwartość 

zabudowy i zabytkowy charakter układu architektonicznego. 
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XXVI.  OBSZARY OBJĘTE OBOWIĄZKIEM SPORZĄDZANIA PLANÓW  

MIEJSCOWYCH 

Na obszarze gminy Kołbiel obowiązują: 

1. "Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Kołbiel” - I etap. Uchwała Nr 

XXVIII/211/2002 Rady Gminy w Kołbieli z dnia 5 marca 2002r. (Dziennik Urzędowy 

Województwa Mazowieckiego Nr 125 poz. 2839 z dnia 14 maja 2002). 

2. "Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kołbiel". Uchwała Nr 

XX/142/2005 Rady Gminy Kołbiel z dnia 25 stycznia 2005r. 

 Zmiany w w/w planach muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującą procedurą 

dot. opracowania planu po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy”. 

 

 

 


