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Rozdział I. Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Paprotnia 

2014 - 2030 

 

1. Wprowadzenie 

Strategia rozwoju Gminy Paprotnia jest podstawowym dokumentem określającym 

priorytety rozwojowe i operacyjne dla wspólnoty samorządowej do roku 2030. Strategia 

powinna być podstawą decyzyjną do opracowywania lub aktualizacji planów rozwoju usług 

komunalnych, społecznych i administracyjnych, polityk i programów społecznych oraz 

przedsięwzięć infrastrukturalnych. 

Strategia Rozwoju Gminy Paprotnia powinna podlegać cyklicznej aktualizacji, zgodnie 

z nowymi problemami i wyzwaniami w nieustannie zmieniającej się rzeczywistości 

społecznej, politycznej, gospodarczej, techniczno-technologicznej i środowiskowej.  

2. Misja Gminy 

Misją Gminy jest tworzenie warunków, podejmowanie i wspieranie wszelkich form 

aktywności politycznej, społecznej i gospodarczej umożliwiających rozwój i dobrobyt 

lokalnej wspólnoty samorządowej i poszczególnych jej członków.   

3. Wartości zasadnicze 

Zasadą podstawową rozwoju Gminy są wartości konstytucyjne dobra wspólnego i 

sprawiedliwości na równi z dbałością o stały wzrost standardów życia wszystkich 

mieszkańców i pełne wykorzystanie możliwości społecznego i gospodarczego rozwoju 

Gminy. Realizacja tych wartości jest fundamentem moralnym działań organów gminy i jej 

jednostek pomocniczych i organizacyjnych. 

4. Wizja Gminy 

Gmina Paprotnia jest samorządem rozwiniętym gospodarczo i szczycącym się 

wysokim poziomem atrakcyjności i zadowolenia społecznego z warunków i standardów życia 

dla wszystkich grup społecznych. 
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Rozdział II. Strategia Gminy 

1. Problemy i wyzwania strategiczne Gminy  

• Brak rozwiniętego lokalnego rynku pracy – brak miejsc pracy w gminie i powiecie 

siedleckim (duże uzależnienie od sytuacji na rynku pracy w Mieście Siedlce).  

• Brak rozwiniętego i stabilnego rynku zbytu dla produkcji i przetwórstwa rolnego. 

• Wyludnianie się Gminy.  

• Starzenie się społeczeństwa.   

• Niedostatek usług społecznych, w tym w zakresie wychowania przedszkolnego i 

spędzania czasu wolnego. 

• Stan budżetu Gminy – niskie dochody własne i niska zamożność większości 

gospodarstw domowych. 

 

2. Założenia strategiczne dotyczące uwarunkowań rozwojowych i logiki 

zmian (czynniki polityczne, społeczne/demograficzne, ekonomiczne, 

technologiczne, prawne, środowiskowe) 

• Gmina pozostanie gminą wiejską, będzie miała charakter rolniczy i będzie opierała swój 

rozwój głównie na produkcji i przetwórstwie rolnym, wykorzystując kwalifikacje 

zawodowe mieszkańców, zasoby gruntowe i środowiskowe. 

• Rozwój produkcji rolnej, przetwórstwa i rynku usług będą stabilne z tendencją 

wzrostową; będzie następowała stopniowa konsolidacja i intensyfikacja produkcji 

rolnej, zapewniająca pełne wykorzystanie potencjału społecznego i zawodowego 

mieszkańców.  

• Gmina będzie rozwinięta w zakresie usług komunalnych, odnawialnych źródeł energii 

(OZE) i podstawowych usług społecznych. 

• Przewagą konkurencyjną Gminy będą m.in. umiarkowane koszty prowadzenia 

gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (stosunkowo niskie opłaty za usługi 

komunalne: wodociągowe i kanalizacyjne, odbiór odpadów komunalnych, energia ze 

źródeł odnawialnych). 

• Dostęp do rynków pracy i usług (lokalny rynek pracy w Siedlcach i regionalny głównie 

w aglomeracji warszawskiej) będzie się stopniowo poszerzał. Impulsem tego będzie 

rozwój regionu i ułatwienia komunikacyjne związane z rozwojem infrastruktury 



6 

 

drogowej i kolejowej, skracającej czas przemieszczania się w regionie i zwiększającej 

komfort przejazdów.  

3. Kluczowe wybory strategiczne w oparciu o identyfikację 

najistotniejszych zjawisk i sił napędowych rozwoju Gminy 

 Siłą napędową rozwoju Gminy będą: 

• Przetwórstwo i produkcja rolna w powiązaniu z czystym środowiskiem. 

• Usługi społeczne skoncentrowane na zapewnianiu wysokiej jakości usług edukacyjnych 

i form spędzania czasu wolnego szczególnie dla dzieci i młodzieży i rekreacyjno-

turystycznych dla osób przebywających w Gminie czasowo. 

• Usługi komunalne z uwzględnieniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

• Udział w partnerstwach samorządowych pozyskujących środki finansowe z funduszy 

krajowych i unijnych.  

• Wizerunek Gminy jako miejsca przyjaznego dla przedsiębiorczości, o wysokich 

standardach życia mieszkańców i osób czasowo przebywających w Gminie, z uwagi na 

pełny dostęp do usług społecznych i komunalnych, sieć drogową i rozwiązania w 

zakresie infrastruktury informatycznej.  
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4. Obszary i cele strategiczne Gminy do 2030 r. 

Obszar strategiczny 1 Cele 2030 Mierniki realizacji celu 

Przedsiębiorczość 

1. Zakłady produkcji i 

przetwórstwa rolnego w tym 

pieczarkarnie, zakłady 

przetwórstwa zwierzęcego 

(drobiowe). 

5 przedsiębiorstw 

funkcjonujących do 2020 r., 

10 przedsiębiorstw 

funkcjonujących do 2030 r. 

2. Rolne gospodarstwa 

ekologiczne oraz 

specjalistyczne działające w 

obszarze: sadownictwo i 

zielarstwo oraz 

pszczelarstwo. 

2 rolne gospodarstwa 

ekologiczne i specjalistyczne 

do 2020 r., 

3 rolne gospodarstwa 

ekologiczne i specjalistyczne 

do 2030 r. 

3. Rolne gospodarstwa 

agroturystyczne. 

4 rolne gospodarstwa 

agroturystyczne do 2030 r. 

4. Wytwórnia wody źródlanej 

„Paprotnianka”. 

Rozpoczęcie komercyjnej 

sprzedaży wody butelkowanej 

– 2030 r., 

50 000 litrów wody 

sprzedanych w 2030 r. 

Cele i działania Gminy wspierające cele strategiczne 

[1] Uwzględnienie potrzeb przedsiębiorców w planowaniu przestrzennym, 
[2] Ułatwienia prawno-fiskalne dla przedsiębiorców – np. niskie podatki, 
[3] Współpraca z przedsiębiorcami i gospodarstwami agroturystycznymi w zakresie 
promocji, 
[4] Uwzględnianie potrzeb przedsiębiorców w projektach partnerstw samorządowych i 
partnerstwa publiczno-prywatnego, 
[5] Wspieranie działań porządkujących strukturę gruntów. 

Ryzyko związane z osiąganiem celów: 

• Brak rynku zbytu dla produkcji i przetwórstwa; kryzys gospodarczy i społeczny w 
regionie,  

• Zmiana przepisów unijnych i krajowych w sprawach gospodarczych i finansowych, 
• Konkurencja ze strony sąsiednich gmin. 
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Obszar strategiczny 2 Cele 2030 Mierniki realizacji celu 

Polityka społeczna 

1. Żłobek i przedszkole 

działające w nowocześnie 

urządzonych i w pełni 

wyposażonych obiektach z 

pełną obsadą kadrową.  

1 żłóbek i 2 przedszkola 

zdolne do objęcia opieką 

żłobkową i przedszkolną 

łącznie do 80 dzieci.  

2. Ośrodek kultury działający 

w nowocześnie urządzonym i 

w pełni wyposażonym 

obiekcie z pełną obsadą 

kadrową. 

Obiekt gwarantuje 

następujące formy spędzania 

wolnego czasu: koła 

zainteresowań, zajęcia 

sportowe dla 20 osób 

dziennie.  

3. Klub Seniora.  Aktywizacja fizyczna i 

psychiczna dla 20 osób 

dziennie. 

Cele i działania Gminy wspierające cele strategiczne 

[1] Opracowanie koncepcji rozwoju usług edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych 

(do 2015 r.), 

[2] Realizacja projektów adaptacyjnych i termomodernizacyjnych w budynkach 

znajdujących się w zasobie majątkowym gminy, 

[3] Promocja dostępnych w Gminie form aktywności edukacyjno-wychowawczej, kulturalnej 

i społecznej. 

Ryzyko związane z osiąganiem celów: 

• Brak środków finansowych na rozwój infrastruktury usług społecznych, 

• Zmniejszanie się ilości mieszkańców Gminy. 
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Obszar strategiczny 3 Cele 2030 Mierniki realizacji celu 

Partnerstwo publiczno-

publiczne i partnerstwo 

publiczno-prywatne 

1. Funkcjonowanie Gminy w 

sformalizowanych 

partnerstwach 

samorządowych. 

Gmina formalnym członkiem 

co najmniej 4 partnerstw o 

przewidzianej prawem formie 

i strukturze w tym Miastem 

Siedlce i innymi samorządami 

powiatu siedleckiego. 

Realizacja 3 przedsięwzięć w 

ramach partnerstw. 

2. Realizacja przedsięwzięć w 

formule PPP lub koncesji na 

roboty budowlane lub usługi. 

2 umowy w formule PPP 

zawarte i realizowane. 

Cele i działania Gminy wspierające cele strategiczne 

[1] Przygotowanie koncepcji i podjęcie inicjatywy przystąpienia do partnerstw (2015 r.), 

[2] Zawarcie stosowanych porozumień partnerskich, 

[3] Przygotowanie procedury zawierania umów partnerstwa publiczno-prywatnego i aktywne 

poszukiwanie podmiotów prywatnych w wybranych obszarach współpracy. 

Ryzyko związane z osiąganiem celów: 

• Brak woli politycznej i koncepcji budowania partnerstw z gminami sąsiednimi i 

powiatem oraz z podmiotami prywatnymi, 

• Brak woli współpracy ze strony innych samorządów, 

• Brak woli współpracy w formule PPP ze strony podmiotów prywatnych. 
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Obszar strategiczny 4 Cele 2030 Mierniki realizacji celu 

Infrastruktura techniczna 

1. Sieć kanalizacji sanitarnej. 

2. Sieć wodociągowa. 

Łączna długość sieci 50 km. 

Łączna długość sieci 62,65km. 

3. Modernizacja dróg 

gminnych i współudział w 

modernizacji dróg 

powiatowych w partnerstwie 

z powiatem siedleckim. 

Łączna długość 

zmodernizowanych dróg: 

• gminnych 10 km, 

• powiatowych 20 km. 

4. Ścieżki rowerowe. Łączna długość ścieżek 5 km. 

5. Odnawialne źródła energii 

(energia słoneczna i 

wiatrowa). 

Ogólna moc wytwarzanej 

energii 20 MW. 

6. Internet szerokopasmowy. 10 Mb/s; linia transmisyjna: 

światłowód. 

Cele i działania Gminy wspierające cele strategiczne 

[1] Przygotowanie i realizacja wieloletnich prognoz i planów finansowych i inwestycyjnych 

zgodnych z priorytetami strategicznego rozwoju, 

[2] Przygotowanie i realizacja rocznych planów budżetowych i wykonawczych, 

[3] Przygotowanie dokumentacji projektowej i prawnej, 

[4] Współpraca z innymi podmiotami w celu realizacji i finansowania projektów, udział w 

konkursach i programach wspierających/finansujących rozwój infrastruktury. 

Ryzyko związane z osiąganiem celów: 

• Brak wystarczających środków budżetowych i pozabudżetowych (finansowania 

zewnętrznego), 

• Spory dotyczące kierunków i obszarów rozwoju infrastruktury,  

• Brak woli politycznej i koncepcji budowania partnerstw z gminami sąsiednimi i powiatem 

oraz z podmiotami prywatnymi w celu pozyskania finansowania dotacyjnego lub 

pożyczkowego na przedsięwzięcia,  

• Brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
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Obszar strategiczny 5 Cele 2030 Mierniki realizacji celu 

Wizerunek Gminy 

1. Gmina kojarzona w 

wymiarze regionalnym jako 

przyjazna mieszkańcom, 

inwestorom, turystom i 

środowisku naturalnemu.  

5 informacji na rok 

promujących i pozytywnie 

przedstawiających Gminę w 

mediach tradycyjnych (prasa, 

telewizja) i internetowych 

(blogi, fora, strony 

internetowe) – lokalnych i 

regionalnych. 

2. Aktywna społeczność.  6 organizacji pożytku 

publicznego i organizacji 

społecznych aktywnie 

działających w Gminie. 

3. Organizacja wydarzeń 

integrujących społecznie i 

promujących Gminę.  

5 cyklicznych wydarzeń 

społeczno-kulturowych o 

znaczeniu lokalnym/ rok. 

Cele i działania Gminy wspierające cele strategiczne 

[1] Utworzenie stanowiska ds. promocji gminy i współpracy z organizacjami społecznymi,  

[2] Opracowanie i realizacja koncepcji promocji i aktywności społecznej w Gminie. 

Ryzyko związane z osiąganiem celów: 

• Brak funduszy na prowadzenia działań w zakresie promocji i budowania wizerunku 

gminy. 
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5. Realizacja operacyjna celów strategicznych – założenia instytucjonalne i 

organizacyjne 

 
• Cele i zadania wspierające cele strategiczne będą realizowane zgodnie z zasadami 

zarządzania projektowego i procedurami obowiązującymi w urzędzie. 

• Każdy cel i zadanie wspierające cele strategiczne będzie realizowane przez pracowników 

Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy, oraz w razie potrzeby przedstawicieli 

organów gminy, oraz przedstawicieli społeczności lokalnej i ekspertów tematycznych i 

branżowych lub formalnie powołane zespoły zadaniowe (projektowe). 

• Pracownicy lub zespoły będę realizowały cele i zadania w oparciu o zatwierdzony przez 

organ wykonawczy gminy harmonogram rzeczowo-finansowy prac.  

• Działania pracowników lub zespołów będą aktywnie wspierane przez kierownictwo 

Urzędu Gminy. 
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Rozdział III. Partnerstwo strategiczne – partnerzy kluczowi dla 

realizacji celów strategicznych  
 

• Związek Komunalny PAPROTNIA – sektor wodociągowy i kanalizacyjny, 

• Gminy: Przesmyki, Repki, Korczew – m.in. gospodarka niskoemisyjna, 

• Powiat siedlecki – m.in. drogi, 

• Marszałek Województwa mazowieckiego i wojewoda mazowiecki, 

• Miasto Siedlce i gminy powiatu siedleckiego – m.in. inwestycje realizowane w ramach 

Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego (SRWM) 2030 w tym regionalnych 

instrumentów terytorialnych, 

• Minister rolnictwa, 

• Suchożebry i Siedlce – współpraca w ramach aglomeracji – Krajowy Program 

Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), 

• Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu”, 

• Podlaskie Stowarzyszenie Gmin, 

• Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna. 
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Załączniki: 

 

Załącznik I. Charakterystyka Gminy 

 

Gmina Paprotnia położona jest w środkowej części mezoregionu Wysoczyzny 

Siedleckiej, która należy do makroregionu Niziny Południowopodlaskiej. Pod względem 

administracyjnym gmina Paprotnia położona jest we wschodniej części województwa 

mazowieckiego, w północnej części powiatu siedleckiego. 

  Powierzchnia gminy wynosi 81,43 km². Obejmuje ona grunty 22 sołectw tj.: Czarnoty, 

Grabowiec, Hołubla, Kaliski, Kobylany–Kozy, Koryciany, Krynki, Łęczycki, Łozy, Nasiłów, 

Paprotnia, Pliszki, Pluty, Podawce, Rzeszotków, Skwierczyn Lacki, Stare Trębice, Stasin, 

Strusy, Trębice Dolne, Trębice Górne, Uziębły. 

 Gmina graniczy : 

– od zachodu z gminami: Suchożebry i Bielany, 

– od północy z gminą Repki, 

– od wschodu z gminami: Korczew i Przesmyki, 

– od południa z gminą Mordy. 

 

 

 

Rysunek 1. Położenie Gminy Paprotnia na tle powiatu siedleckiego. 

 

Odległość wsi gminnej od miasta powiatowego – Siedlce wynosi ok. 20 km. Odległość 

gminy Paprotnia od stolicy kraju i stolicy województwa mazowieckiego jakim jest Warszawa 
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wynosi ok.120 km. Główną miejscowością gminy jest Paprotnia, położona centralnie w 

stosunku do pozostałych wsi i stanowiąca główny ośrodek administracyjno – usługowy. 

Ośrodkiem wspomagającym jest miejscowość Hołubla. Zespoły osadnicze ( wsie ) położone są 

głównie wzdłuż istniejących dróg. Miejscami zabudowa zagrodowa przyjmuje formę 

rozproszoną lub kolonijną. We wsiach dominuje zabudowa zagrodowa. Jedynie w 

miejscowościach Paprotnia i Hołubla zabudowa jednorodzinna pojawia się w większym 

stopniu. 

W układzie osadniczym woj. mazowieckiego gmina Paprotnia jest położona 

peryferyjnie w stosunku do głównych centrów życia społeczno – gospodarczego. Strategiczne 

znaczenie dla gminy mają następujące drogi powiatowe: 

- nr 36350 relacji Siedlce - Paprotnia - Korczew, realizująca powiązania z miastem i z gminą 

Siedlce oraz z gminami: Mordy, Suchożebry i Korczew, 

- nr 36162 relacji Sokołów Podlaski – Paprotnia realizująca powiązania z miastem i z gminą 

Sokołów Podlaski oraz gminami Bielany i Repki. 

Poza dotychczasowymi przesłankami rozwoju, związanymi głównie z potencjałem 

produkcji rolnej oraz częściowo z rynkiem pracy w Siedlcach, nie występują inne zewnętrzne 

czynniki rozwoju gospodarczego gminy. Koniecznością zatem staje się stworzenie warunków 

dla pozarolniczej działalności gospodarczej. Powstanie nowych, atrakcyjnych miejsc pracy 

poza rolnictwem jest podstawowym warunkiem zmniejszenia skali emigracji z obszaru gminy, 

która obejmuje głównie ludzi młodych w wieku produkcyjnym. Aby zwiększyć szansę na 

przyciągnięcie inwestorów, gmina powinna posiadać ofertę terenów względnie łatwych do 

zagospodarowania i posiadających dobre powiązania komunikacyjne z siecią dróg 

wojewódzkich i krajowych. 

Uzupełniającą sferą gospodarczej działalności pozarolniczej może być agroturystyka. 

Gmina posiada atuty przyrodniczo – krajobrazowe, mogące przyciągać amatorów turystyki i 

rekreacji jednodniowej i weekendowej. Spełnione jednak muszą być dwa podstawowe warunki 

czystość środowiska i rozwinięte usługi nakierowanie na obsługę ruchu turystycznego. 

  Budowa geologiczna gminy Paprotnia ukształtowana została w wyniku procesów 

geologicznych działających od czasów prekambryjskich po erę mezozoiczną. Pod względem 

strukturalnym gmina położona jest w obrębie Zapadliska Podlaskiego należącego do Platformy 

Wschodnioeuropejskiej. Podłoże zapadliska tworzą osady kredowe reprezentowane przez 

margle, wapienie, kredę piszącą i piaski glaukonitowe. Na utworach kredy zalegają osady 

trzeciorzędowe:  

− oligocenu -występującego w postaci piasków glaukonitowych z wkładkami iłów,  
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− miocenu -występującego w postaci iłów i piasków z wkładkami węgla brunatnego,  

− pliocenu -występującego w postaci iłów pstrych i mułków oraz przewarstwiających je 

piasków drobnoziarnistych.  

Cały obszar gminy położony jest w obrębie wysoczyzny polodowcowej o powierzchni 

płaskiej lub lekko falistej o spadkach terenu nie przekraczających 5%. Powierzchnię 

wysoczyzny morenowej urozmaicają wzgórza moreny czołowej, pagóry kemowe, wydmy, pola 

piasków przewianych, doliny denudacyjno-erozyjne i rozległe obniżenia terenu. Wzgórza 

moreny czołowej występują na wschód od wsi Rzeszotków. Formy te charakteryzują się 

wysokościami względnymi od 5 do 25m. Wieś gminną otacza wzniesienie pagóra kemowego o 

niewielkiej wysokości - do 15m. Większe wydmy o wysokościach względnych najczęściej 

rzędu 5-10m i nachyleniu zboczy ok. 10% występują w okolicach wsi Kolonia Hołubla, Stasin i 

Krynki. Pola piasków przewianych występują w okolicach Stasina, Krynek i Nasiłowa. Te 

formy morfologiczne często są porośnięte lasem, dlatego ich zaobserwowanie w terenie jest 

utrudnione. W środkowej i południowej części gminy, między wsiami Koryciany, Podawce, 

Hołubla, Stasin, Uziębły i Nasiłów znajdują się rozległe obniżenia terenu z którymi łączą się 

dolinki denudacyjno-erozyjne przeważnie z dopływem stałym lub okresowym wykorzystywane 

przez bezimienne cieki wodne.  

W rejonie miejscowości Stasin zalega największy areał gleb kompleksu zbożowo-

pastewnego mocnego. Znaczący, bo zajmujący ponad połowę powierzchni gruntów ornych jest 

udział gleb żyznych zaliczonych do kompleksu uprawowego: pszennego dobrego oraz żytniego 

bardzo dobrego odpowiednich do wszelkich upraw polowych, sadownictwa i warzywnictwa. 

Największe płaty tych kompleksów znajdują się wokół Paprotni i we wsiach: Łęczycki, 

Koryciany, Nasiłów, Krynki, Skwierczyn Lacki oraz Trębice i Kaliski.  

1. Klimat 

Teren gminy należy do dość chłodnych obszarów Polski, średnia roczna temperatura 

powietrza wynosi ok. 7,4°C, Średnia temperatura najcieplejszego miesiąca wynosi 18,0°C, 

natomiast najchłodniejszego -4,2°C. Średnio w roku jest 130 dni z przymrozkiem.  

Czas zalegania pokrywy śnieżnej wynosi ok. 60 dni w roku. Okres wegetacyjny trwa od 205 do 

210 dni.  

Największe zróżnicowanie przestrzenne warunków termicznych występuje między 

dolinami i terenami podmokłymi, a obszarami wyniesionymi o głębszym zaleganiu wód 

gruntowych. Tereny wyniesione ponad dna dolin i obniżeń charakteryzują się dobrymi 

warunkami termicznymi, natomiast doliny rzeczne stanowią obszary inwersyjne z tendencją do 
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zalegania chłodnego powietrza i mgieł. Na obszarze gminy Paprotnia wilgotność względna 

wynosi 81%. Największą wilgotnością względną charakteryzują się tereny położone w obrębie 

obniżeń. Związane jest to głównie z płytkim zaleganiem wód gruntowych. Teren gminy 

charakteryzuje się niewielką ilością opadów. Suma opadów wynosi 550 mm rocznie. Najniższe 

opady notowane są w styczniu-kwietniu (średnio miesięcznie 30 mm), natomiast najwyższe w 

lipcu (86 mm). Na obszarze gminy przeważają wiatry zachodnie. Często też występują wiatry 

północno-zachodnie i południowo-zachodnie. Średnia roczna prędkość wiatru wynosi 3,0 m/s. 

Wiatry silne i bardzo silne występują bardzo rzadko. 

2. Zasoby wody 

Gmina Paprotnia położona jest w dorzeczu rzeki Bug. Charakteryzuje się bardzo słabo 

rozwiniętą siecią rzeczną. Na obszarze gminy występują tylko niewielkie, bezimienne cieki, 

których obszar źródliskowy znajduje się we wschodniej części gminy. Na terenie gminy nie ma 

także większych naturalnych zbiorników wód stojących. Jedynie lokalnie znajdują się małe 

zbiorniki pochodzenia antropogenicznego. Największe tego typu zbiorniki położone są koło 

Paprotni i w Hołubli. Również antropogenicznego pochodzenia są śródleśne zbiorniki, które 

powstały po eksploatacji torfu głównie zlokalizowane pomiędzy Stasinem a Hołublą. Łączna 

powierzchnia 36 zbiorników wodnych zlokalizowanych na terenie gminy wynosi 11,38 ha.  

Wody piętra trzeciorzędowego stanowią główny poziom wodonośny na terenie gminy 

Paprotnia. Jednak utwory z tego okresu są położone na dużych głębokościach, a wody tej 

warstwy odznaczają się podwyższoną zawartością związków żelaza i manganu, co jest główną 

przyczyną konieczności uzdatniania tych wód, w przypadku ewentualnego wykorzystania ich 

dla celów konsumpcyjnych. Głównym źródłem zaopatrzenia ludności gminy Paprotnia w wodę 

jest poziom wodonośny zalegający w warstwach utworów czwartorzędowych. Na 

przeważającym obszarze gminy głębokość zalegania pierwszego poziomu wodonośnego 

wynosi ok. 3 - 4m pod poziomem terenu. Jedynie w dolinach bezimiennych cieków i w 

obniżeniach terenu pierwszy poziom wodonośny występuje bardzo płytko (0 - 1,0m ppt.). 

Prawie cała gmina posiada dobrze izolowany pierwszy użytkowy poziom wodonośny. Tylko 

niewielki, zachodni fragment gminy, takiej warstwy izolacyjnej nie posiada -występują tu 

żwiry i piaski łatwo przepuszczalne dla wód powierzchniowych a wraz nimi – dla wszelkich 

zanieczyszczeń. 
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3. Kompleksy leśne   

Gmina Paprotnia wraz z lasami, w podziale na krainy i dzielnice przyrodniczo-leśne 

wykonanym przez T. Tramplera, położona jest w Krainie IV -Mazowiecko-Podlaskiej, w 

Dzielnicy 5 -Niziny Podlaskiej i Wysoczyzny Siedleckiej. Na terenie gminy lasy są 

rozproszone na całej jej powierzchni, zajmując powierzchnię 1664,4 ha, co stanowi 20,4% 

ogólnej powierzchni gminy. Jest to niski wskaźnik lesistości, niższy od wskaźnika lesistości 

województwa mazowieckiego wynoszącego 22,5%. Lasy stanowiące własność osób fizycznych 

i prawnych zwane dalej lasami niepaństwowymi to 1631 ha. Największe, zwarte kompleksy 

leśne położone są we wschodniej części gminy, gdzie występują lasy należące do wsi Łęczycki, 

Trębice, Łozy i Pluty oraz w południowej części gminy, gdzie leżą lasy wsi Hołubla, Stasin, 

Uziębły i Strusy. W zachodniej części gminy duże kompleksy leśne tworzą lasy należące do 

wsi Czarnoty, Rzeszotków i Kobylany-Kozy. Lasy państwowe w postaci niewielkich 

kompleksów leśnych leżą wśród lasów chłopskich wsi Czarnoty, Stasin i Strusy. Na 

pozostałym obszarze gminy lasy występują w postaci niewielkich powierzchniowo, 

rozproszonych kompleksów leśnych.  

Lasy i grunty związane z gospodarką leśną stanowiące własność Skarbu Państwa 

będące w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Siedlce zajmują niewielką 

powierzchnię - 8,4 ha, co stanowi zaledwie 0,5% ogólnej powierzchni lasów w gminie. Lasy 

państwowe występują w postaci 4 niewielkich, jednooddziałowych uroczysk leśnych: 

Uroczyska Czarnoty I o powierzchni 1,60 ha (oddz. 1J), Uroczyska Czarnoty II o powierzchni 

1,47 ha (oddz. 1H), Uroczyska Stasin o powierzchni 4,29 ha (oddz. 1G) i Uroczyska Strusy o 

powierzchni 1,09 ha (oddz.46H). Lasy niepaństwowe to 1590 ha, co stanowi 99,5% ogólnej 

powierzchni lasów gminy. Są to lasy należące do indywidualnych właścicieli. Lasy prywatne są 

zróżnicowane powierzchniowo. Największe powierzchnie leśne przyporządkowane są do wsi: 

Hołubla (311,5 ha), Pluty (118 ha) i Strusy (127 ha), natomiast najmniejsze powierzchnie leśne 

położone są we wsiach: Skwierczyn Lacki (1,6 ha), Grabowiec (13,5ha) i Krynki (22 ha).  

W zależności od głównych zadań, jakie lasy spełniają, dzieli się je na dwie grupy: 

grupa I – lasy ochronne, 

grupa II – lasy gospodarcze. 

Fragment lasów wsi Strusy o powierzchni 113,14 ha i Ur. Strusy o powierzchni 1,09 ha, 

łącznie 114,23 ha, stanowią lasy ochronne. Nadanie tym lasom kategorii ochronności wynika z 

ich położenia w promieniu 10 km od granic miasta Siedlce, a uznanie za ochronne lasów w 

miastach oraz w promieniu 10 km od granic miasta liczącego ponad 50 tys. mieszkańców 
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wynika z następujących przepisów: art. 15 i art. 77 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. nr 11, poz. 79 z późn. zmian.) -przepisy tej ustawy 

obowiązywały w chwili wejścia w życie ustawy o lasach, stąd odwołanie się do ustaleń w niej 

zawartych, § 3 rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 

Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów 

za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w nich gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 67, 

poz. 337). Dalsze funkcjonowanie tych lasów jako ochronne wymaga wydania decyzji starosty, 

który po uzgodnieniu z właścicielem lasu i po zasięgnięciu opinii rady gminy uznaje las za 

ochronny lub pozbawia go tego charakteru w myśl art.16.pkt.1a ustawy z dnia 28 września 

1991r. o lasach (Dz. U. z 2005r. Nr 45, poz. 435 z późn. zmian.). Odnośnie lasów 

państwowych stosuje się punkt 1 tego samego artykułu wyżej cytowanej ustawy, zgodnie z 

którym minister właściwy do spraw środowiska również w drodze decyzji uznaje las za 

ochronny, na wniosek Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych zaopiniowany również 

przez radę gminy. Pozostałe lasy państwowe i lasy prywatne stanowią lasy grupy II – lasy 

gospodarcze. 

Lasy gminy Paprotnia charakteryzują się niewielkim zróżnicowaniem siedliskowym. 

Zarówno w lasach państwowych jak i niepaństwowych dominują siedliska ubogie borowe, a 

siedliska żyzne lasowe występują na znacznie mniejszych powierzchniach.  

4. Rolnicza przestrzeń produkcyjna 

Rolnictwo w gminie pełni ważną rolę wśród źródeł utrzymania ludności. Powierzchnia 

użytków rolnych wynosi 6070 ha. Około 82,47 % powierzchni gminy zajmują grunty orne i 

lasy. Pozostałe 17,53 % stanowią nieużytki, tereny zabudowane, drogi, rowy oraz tereny 

zieleni. Gleby gminne charakteryzują się niewielkim zróżnicowaniem typologicznym. Na 

przeważającej powierzchni gminy dominują gleby pseudobielicowe wytworzone z piasków 

gliniastych mocnych. Na obszarach porośniętych lasami występują gleby bielicowe. W 

obniżeniach terenu i dolinkach erozyjno- denudacyjnych zalegają gleby torfowe, murszowo- 

torfowe lub murszowo-mineralne. 

Strukturę użytkowania bonitacji gruntów ornych i użytków zielonych przedstawia 

tabela nr 1 i 2. 
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Tabela nr 1. Struktura bonitacji gruntów ornych. 

KLASA I II  III a III b IV a IV b V VI VIR RAZEM 

Grunty 

orne 
- - 31,93 711,48 1932,00 707,24 1268,62 436,17 4,56 5092 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Tabela nr 2. Struktura bonitacji użytków zielonych. 

KLASA  I II III a IV V VI VI P RAZEM  

Użytki 

zielone 
- - 55,39 415,93 454,92 70,28 70,28 1006 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Uwzględniając bonitacje gleb, rozkład udziału procentowego w ogólnej powierzchni 

gleb gminy przedstawia się następująco:  

− Kl. III - 14,0%,  

− KI. IV - 49,1%,  

− Kl. V - 28,5%,  

− Kl. VI - 8,4%.  

Gleby klasy I i II nie występują. Ogólny wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

według IUNG wynosi dla gminy 62,4 pkt. Gleby pochodzenia organicznego oraz grunty klas I 

– III są gruntami chronionymi w myśl ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych ( Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz.1266 z późn. zmianami). 

Warunki do rozwoju produkcji rolnej są dobre i należy odczytywać je w kategoriach 

warunków właściwych stosunkach wodno- powietrznych.  

Na terenie gminy występuje przewaga kompleksu żytniego bardzo dobrego i żytniego 

dobrego. Gleby te są odpowiednie do uprawy pszenicy, żyta, ziemniaków, a przy prowadzeniu 

sadownictwa i warzywnictwa zachodzi konieczność intensywnego nawożenia. Największe 

kompleksy gleb żyznych występują w rejonach południowo-wschodnich we wsiach Pluty, 

Łęczycki, Koryciany, Krynki. W centralnych rejonach gminy tj. w Paprotni i Hołubli występują 

gleby dobre. Fragmentarycznie głównie w rejonach północnej części gminy występują gleby o 

wadliwych stosunkach wodno – powietrznych, okresowo zbyt suche.  

Liczba gospodarstw na terenie gminy wynosi 620. Najliczniejszą grupę stanowią 

gospodarstwa w przedziale od 5 do 10 ha, co stanowi 26,95% liczby gospodarstw. W produkcji 

roślinnej dominuje uprawa zbóż, ziemniaków i kukurydzy. W grupie roślin zbożowych uprawia 
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się zboża intensywne (pszenicę, jęczmień, pszenżyto). W produkcji zwierzęcej przeważa chów 

trzody chlewnej, pogłowie bydła utrzymuje się również na dość wysokim poziomie. Na terenie 

gminy występują głównie lasy iglaste z przewagą sosny, jedynie w południowych regionach 

gminy występują lasy na siedliskach wilgotnych, w których dominuje olcha. 

Reasumując można stwierdzić, że Gmina Paprotnia charakteryzuje się średnią jakością 

rolniczej przestrzeni produkcyjnej i wysokim poziomem produkcji rolnej.  

5. Surowce mineralne 

Gmina Paprotnia jest średnio zasobna w kopaliny. Na terenie gminy eksploatowane jest 

wyłącznie kruszywo naturalne grube (pospółka) i drobne (piaski) pochodzenia morenowego, 

lodowcowego, wodnolodowcowego i eolicznego. Surowce piaszczysto-żwirowe pochodzenia 

morenowego są intensywnie eksploatowane na potrzeby budownictwa drogowego w okolicy 

Kobylan-Kóz. W tym rejonie znajduje się obszar perspektywiczny występowania piasków ze 

żwirem i piasków, które mogą być eksploatowane dla potrzeb drogownictwa. Zasoby 

szacunkowe tego obszaru wynoszą ok. 100 tys. m3. W okolicy Stasina są eksploatowane piaski 

pochodzenia eolicznego. Jest to surowiec o dobrej jakości, dlatego ma zastosowanie w 

budownictwie indywidualnym (do zapraw i tynków) oraz w budownictwie drogowym. Piaski 

pochodzenia eolicznego, ze złóż w formie wydm są również eksploatowane w Trębicach 

Górnych, Podawcach, Hołubli i Krynkach. Ich eksploatacja jest jednak dorywcza i ma 

znaczenie lokalne. W okolicach Hołubli znajduje się obszar perspektywiczny występowania 

iłów zastoiskowych ceramiki budowlanej dla potrzeb lokalnych o zasobach szacunkowych ok. 

100 tys. m3. Na terenie gminy brak jest perspektyw na znalezienie surowców ilastych i 

kruszywa naturalnego mogących mieć znaczenie przemysłowe.  

Gmina Paprotnia nie posiada żadnej dokumentacji ani karty rejestracyjnej złóż 

surowców budowlanych. Nie wydano również koncesji na poszukiwania złóż surowców 

budowlanych ani na ich eksploatację. Została wydana natomiast koncesja na poszukiwanie i 

rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego „Siedlce”.  

6. Obszary i obiekty objęte ochroną prawną 

Na terenie gminy Paprotnia znajdują się trzy formy prawnej ochrony przyrody:  

– park krajobrazowy,  

– otulina parku krajobrazowego,  

– pomniki przyrody. 
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Nadbużański Park Krajobrazowy oraz jego otulina funkcjonują na mocy 

Rozporządzenia Nr 23 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2003 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego oraz jego powiększenia 

(Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 115, poz. 2799 z dnia 28.04.2003 r.). 

Na terenie Gminy Paprotnia park ten zajmuje 11ha, a otulina 314ha. Fragment parku wraz z 

otuliną znajdują się w jej północno-wschodniej części. W 2006 roku ustanowiono plan ochrony 

parku Rozporządzeniem nr 20 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 sierpnia 2006 roku w 

sprawie ustanowienia planu ochrony dla Nadbużańskiego Parku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 

172,poz. 6757) i Rozporządzeniem nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2007 

roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla 

Nadbużańskiego Parku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 35, poz.698). Wraz z wejściem w życie 

powyższych rozporządzeń wszelkie działania ochronne na terenie parku prowadzone są według 

obowiązującego planu ochrony parku. Na terenie gminy Paprotnia ponadto objęto ochroną 

prawną w formie pomników przyrody lipę drobnolistną, dąb szypułkowy i głaz narzutowy, 

według poniższej tabeli. 

 

Tabela nr 3. Wykaz pomników przyrody na teranie Gminy Paprotnia. 

Nr ewid. Miejscowość Liczba Obiekt Obwód (cm) Wysokość (m) 

0455 Hołubla 3 Lipa drobnolistna 214-277 21-23 

0456 Hołubla 1 Dąb szypułkowy 297 20 

0117 Stasin 1 Głaz 610 1 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

7. Architektura sakralna 

Zabytki sakralne reprezentowane są przez kościoły w Hołubli i Paprotni.  

− Kościół pw. św. Bartłomieja w Paprotni usytuowany jest w centrum miejscowości. 

Zaliczany jest do najcenniejszych osiemnastowiecznych obiektów drewnianych w 

południowej części Podlasia. Pierwotny kościół drewniany był wybudowany w 1439 r., 

uposażony przez Jakuba i Wita Paprockich w 1455 r. Następny kościół, również 

drewniany, wybudowano w 1750 r., z fundacji Jakuba Ciecierskiego, właściciela 

Paprotni. W 1876 r. rząd rosyjski zamknął kościół, a następnie zlikwidował parafię w 

1891 r. przyłączając ją do parafii Wyrozęby. Obecny kościół w zasadniczym zrębie jest 
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budowlą z 1750 r., jednakże został gruntownie przebudowany w 1906 r., staraniem ks. 

Władysława Górskiego. Parafia wskrzeszona w 1919 roku. Kościół reprezentuje typ 

świątyni wzniesionej na planie krzyża łacińskiego, jednonawowy, z transeptem. Bryła 

dwuwieżowa, korpus nawowy, ramiona transeptu oraz prezbiterium jednakowej 

wysokości. Dachy wspólne nad nawą i prezbiterium. Na skrzyżowaniu kalenic 

sygnaturka nakryta sześciobocznym ostrosłupowym hełmem. 

 

− Kościół parafialny pw. Narodzenia NMP w Hołubli, usytuowany jest w północno-

zachodniej części wsi. Stanowi on dominantę wysokościową miejscowości i 

charakteryzuje się ciekawą formą architektoniczną, podlegającą harmonijnej artykulacji 

różnorodnych brył. Pierwotnie świątynia dla katolików obrządku greko-katolickiego, 

uposażona w 1545 r. przez Bohdanę z Sapiechów, żonę Jana Steckowicza 

Dołubowskiego, marszałka hospodarskiego. W latach 60-tych i 70-tych XIX w. unici z 

Hołubli zaznali bezwzględnego i siłowego nawracania przez carskich kozaków na 

prawosławie. Gdy nie poskutkowało zapłacenie kontrybucji w kwocie 6 tys. zł, kozacy 

rozpoczęli demolowanie i bezczeszczenie świątyni. Przeciwstawiających się temu 

unitów dotkliwie pobito, a następnie skazano na więzienie. W 1875 r. do Hołubli 

przybył płk Kaliński z sotnią Kozaków i przez 6 dni katował unitów, co i tak nie 

złamało ich oporu. W wyniku kozackich katuszy, zmarło sześciu unitów, pozostałych 

wywieziono na Sybir, ale unici z Hołubli przez długie lata trwali w swojej wierze. Od 

1875 r. kościół został siłą i nieprawnie zamieniony na cerkiew, rekoncyliowany w 1918 

r., parafia wznowiona w 1921 r. Prześladowania unitów upamiętniono kamienną tablicą 

wmurowaną w przedsionku kościoła w 1988 r. Obecny murowany kościół w Hołubli 

wzniesiono w latach 1940-1942, staraniem ks. Stanisława Pielasy. Konsekracji dokonał 

biskup Ignacy Świrski w 1946 r. W ołtarzu głównym obraz Matki Boskiej z 

Dzieciątkiem namalowany na desce, późnogotycki, z pocz. XVI w. Ściany wnętrza 

pokrywa polichromia wykonana w 1943 przez Marcina Jaeschke, wg projektu oraz pod 

kierunkiem artysty malarza Felicjana Szczęsnego Kowarskiego (1890-1948). Kowarski 

przebywał w czasie II wojny światowej w Hołubli. Był on znanym malarzem, 

wykształconym na studiach w szkołach artystycznych w Odessie, Petersburgu i 

Monachium. 
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8. Miejsca pamięci 

Pogranicze Mazowsza i Podlasia było wielokrotnie areną walk toczonych w obronie 

Ojczyzny. Upamiętnia je wiele pomników, dotyczących różnych okresów w dziejach Polski. 

Na terenie gminy znajdują się też miejsca upamiętnione związane z walkami 

narodowowyzwoleńczymi. 

Przy dawnej szkole przy ul. Unitów Podlaskich 35A w Hołubli, ustawiono pamiątkowy 

pomnik w 1928 r., tj. w dziesiątą rocznicę odzyskania niepodległości. Posiada kształt obelisku, 

na trójstopniowej podstawie. Na frontowej ściance obelisku wyryto inskrypcję: ”PAMIĄTKA/ 

10-CIO LECIA/ NIEPODLEGŁOŚCI/ POLSKI/ 1918 R. – 1928 R./ SZKOŁA W HOŁUBLI”  

 Innego rodzaju miejscem pamięci przy ul. Unitów Podlaskich w Hołubli jest krzyż, jaki 

wzniesiono na pamiątkę męczeństwa Unitów, których nazwiska podano na tablicy 

inskrypcyjnej. Podstawa krzyża na rzucie kolistym, wymurowana z kamieni polnych. Wyżej 

cokół na planie koła, w którym osadzony jest krzyż żeliwny z figurą Chrystusa, zdobiony 

gałkami na zakończeniach ramion. W górnej części podstawy umieszczono tablicę z wyrytym 

napisem: „ Ś. P./ MIEJSCE UŚWIĘCONE MĘCZEŃSTWEM/ UNITÓW Z HOŁUBLI W 

ROKU 1875/ ZGINĘLI W OBRONIE WIARY KATOLICKIEJ/ JAN ŁOPACIUK/ TEODOR 

WOJCIUK/ MIKOŁAJ KLIMIUK/ JAN LISS i APOLONIA/ PAWEŁ WILGURSKI I INNI/ 

HOŁD BOHATEROM SKŁADAJĄ/ POTOMKOWIE W 1897 R.”   

Na cmentarzu parafialnym w Paprotni, znajduje się mogiła żołnierzy polskich poległych 

w 1920 roku. Posiada formę sarkofagu nakrytego płytą poziomą z marmuru. Na płycie 

umieszczono gładki krzyż łaciński i wgłębnie wykuty napis: „ TU SPOCZYWAJĄ/ 

NIEZNANI ŻOŁNIERZE/ 1920 R./ KTÓRZY POLEGLI / NA TERENIE WSI KALISKI.” 

Mogiła ogrodzona jest płotkiem z kutego żelaza. 

We wsi Rzeszotków, przy dawnej szkole, a obecnie obok Domu Ludowego, ustawiony 

jest pomnik w kształcie krzyża. Podstawa na planie koła wymurowana z kamieni polnych, 

wyżej krzyż gładki łaciński na trójstopniowym cokole. W górnej części cokołu wgłębnie 

wyryta inskrypcja: "POLEGŁYM ZA OJCZYZNĘ POMNIK TEN KŁADĄ KOŁO 

MŁODZIEŻY I ZWIĄZEK STRZELCÓW W RZESZOTKOWIE 6/VIII 1922." Obok tego 

pomnika ustawiono  

w 2011 roku granitowy głaz narzutowy w kształcie obelisku. Na wierzchołku umieszczono 

metalowy odlew płaskorzeźbionego orła w koronie, a niżej tablicę z wykutą inskrypcją: „ W 

HOŁDZIE/  MIESZKAŃCOM RZESZOTKOWA/ POLEGŁYM W WALCE/ W CZASIE II 
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WOJNY ŚWIATOWEJ/ ORAZ OKRESIE POWOJENNYM/ KOMBATANCI I 

MIESZKAŃCY/ 2011 R.”    

Licznie na terenie gminy występują kapliczki, figury i krzyże przydrożne, datowane na 

wiek XIX i XX. Bardzo często były wznoszone przy alejach i drogach dojazdowych do 

rezydencji pałacowych i dworskich; na skrzyżowaniach dróg; w przydomowych ogródkach. Do 

najokazalszych obiektów w tej grupie zabytków należą kapliczki domkowe z małym wnętrzem 

dostępnym przez drzwi. W kapliczkach zwykle umieszczano mały ołtarzyk, na którym były 

ustawione figury osób boskich oraz popularnych świętych. Ten typ reprezentują murowane 

kapliczki w: Czarnotach, Grabowcu, Krynkach, Nasiłowie.   

 Powszechnie na terenie gminy występują skromniejsze, murowane kapliczki w postaci 

słupów na rzucie kwadratu lub prostokąta, z małą wnęką, w której umieszcza się rzeźbę lub 

obraz z przedstawieniem postaci boskiej lub świętego. Kapliczki te często zdobione są 

szczycikami, gzymsami, płycinami o różnych formach i nakrywane daszkami wieńczonymi 

krzyżami wykutymi z metalu. Kapliczki w formie słupów spotykamy m.in. w miejscowościach: 

Hołubli przy ul. Unitów Podlaskich 31 i 50, Krynkach, Rzeszotkowie nr 50 oraz na 

południowym skraju miejscowości. 

 Często też spotykamy na terenie gminy, krzyże przydrożne. Posiadają one różne formy i 

przy wznoszeniu ich stosowano różne materiały, jak: granit, piaskowiec, żeliwo, kute żelazo, 

drewno. Zabytkowe krzyże występują w takich miejscowościach, jak w: Hołubli przy ul. 

Strażackiej, Trębicach Górnych na posesji nr 12, a także zasługujący na szczególną uwagę 

krzyż epidemiczny w Trębicach Górnych. Krzyż ten zwany „karawaką”, posiadający podwójne 

ramiona, ustawiony został na wschodnim krańcu miejscowości aby bronił mieszkańców od 

wszelkiej zarazy. 

Na terenie Gminy Paprotnia do obiektów wpisanych do rejestru zabytków należą: 

1. Kościół par. pw. św. Bartłomieja w Paprotni, drew., 1750 r., przebud. 1906 r., nr rej. 

zab.  A-123/591 z dn. 02.04.1963 r. 

2. Dzwonnica w zespole kościoła par. pw. św. Bartłomieja w Paprotni, drewn., XIX w., nr 

rej. zab.  A-123/591 z dn. 02.04.1963 r. 

9. Osadnictwo 

Obecnie teren gminy zamieszkuje 2765 osób. Na jeden km2 przypada 34 osób, co 

oznacza, że jest to teren wiejski o niskim poziomie zaludnienia. 

Liczbę ludności w rozbiciu na poszczególne sołectwa przedstawia tabela 4. 
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Tabela nr 4. Liczba ludności w rozbiciu na poszczególne wsie zamieszkująca na terenie Gminy 

Paprotnia stan na 31.12.2013r.: 

Lp. Wieś Liczba ludności 

1.  Hołubla 611 

2.  Łęczycki 185 

3.  Rzeszotków 181 

4.  Paprotnia 167 

5.  Czarnoty 148 

6.  Stasin 122 

7.  Podawce 119 

8.  Krynki 111 

9.  Strusy 107 

10.  Grabowiec 107 

11.  Pluty 106 

12.  Koryciany 95 

13.  Łozy 88 

14.  Uziębły 86 

15.  Nasiłów 84 

16.  Trębice Górne 76 

17.  Kobylany - Kozy 74 

18.  Kaliski 71 

19.  Stare Trębice 66 

20.  Skwierczy Lacki 65 

21.  Trębice Dolne 53 

22.  Pliszki 43 

RAZEM 2765 

Źródło: Opracowanie wg. danych z ewidencji ludności Gminy Paprotnia. 

 

Z danych zawartych w tabeli wynika, iż miejscowością, w której zamieszkuje 

najwyższa liczba ludności jest Hołubla, natomiast najmniej osób zamieszkuje w miejscowości 

Pliszki.  

 



27 

 

W układzie osadniczym woj. mazowieckiego Gmina Paprotnia jest położona 

peryferyjnie w stosunku do głównych centrów życia społeczno- gospodarczego. Polityka 

gminy powinna dążyć do zwiększonej aktywności lokalnej.  

Do Gminy Paprotnia należy 22 wsie, które przedstawia poniższa tabela wraz z ich 

powierzchnią: 

 

Tabela nr 5. Powierzchnia poszczególnych wsi z terenu Gminy Paprotnia. 

Lp. Wieś Powierzchnia( ha) 

1.  Hołubla 1198,5814 

2.  Rzeszotków 677,8063 

3.  Czarnoty 570,4042 

4.  Strusy 540,9799 

5.  Łęczycki 490,4189 

6.  Uziębły 415,5302 

7.  Pluty 404,9429 

8.  Koryciany 334,2067 

9.  Stasin 305,2702 

10.  Nasiłów 302,8698 

11.  Paprotnia 300,0155 

12.  Trębice Górne 293,1814 

13.  Krynki 277,7832 

14.  Skwierczy Lacki 264,6800 

15.  Stare Trębice 247,5459 

16.  Kaliski 245,9002 

17.  Łozy 245,2800 

18.  Pliszki 222,3762 

19.  Kobylany - Kozy 217,9800 

20.  Podawce 217,1884 

21.  Trębice Dolne 212,2957 

22.  Grabowiec 157,3203 

Powierzchnia gminy 8143 

Źródło: Opracowanie wg. danych Gminy Paprotnia. 
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Największą wsią pod względem powierzchni w gminie jest, Hołubla, której 

powierzchnia wynosi 1198,5814 ha najmniejszą miejscowością jest Grabowiec o powierzchni 

157,3203ha. Obszary zajmowane przez poszczególne wsie wahają się od 217 ha do 677 ha.  

10.  Budżet gminy 

Subwencja ogólna jest główną częścią dochodów budżetowych gminy. Znaczną część  

dochodów własnych stanowią udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, 

zwłaszcza w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ważną pozycją dochodów są dochody 

własne, jako że na terenie gminy nie ma dużej ilości podmiotów gospodarczych więc ich 

poziom jest niski. Trzecią pozycją dochodów są dotacje celowe z budżetu państwa. Gmina 

pozyskuje również środki z Urzędu Marszałkowskiego oraz pożyczki z WFOŚiGW.  

 Poziom wydatków ogółem musi być w skali każdego roku zbliżony do poziomu 

dochodów. W strukturze wydatków największe pozycje stanowią wydatki na oświatę i pomoc 

społeczną. Z punktu widzenia rozwoju gminy i poprawy warunków życia mieszkańców – 

istotne są wydatki inwestycyjne. Największe kwoty wydatków inwestycyjnych są przeznaczane 

na rolnictwo,  drogi i sieć kanalizacyjną. 

11. Gospodarka i strefa społeczna 

Sieć handlowa w gminie jest dostosowana do potrzeb mieszkańców. Jak w każdej 

gminie dostęp do placówek handlowych i usługowych nie stanowi problemu. Największymi 

skupiskami placówek handlowych i usługowych są miejscowości Hołubla i Paprotnia. 

Miejscem zakupów dla mieszkańców gminy są ponadto Siedlce, Łosice i Sokołów Podlaski. 

Na terenie gminy zlokalizowane są następujące przedsiębiorstwa: 

– indyczkarnia w Strusach;  

– zakład drobiarski w Stasinie;  

– tartaki w Trębicach Dolnych i Podawcach;  

– stolarnie w Paprotni i Hołubli; 

– stacja paliw w Hołubli. 

 Na terenie Gminy Paprotnia funkcjonują 2 szkoły podstawowe: w Hołubli i Paprotni 

oraz Gimnazjum w Paprotni. Liczba szkół oraz ich rozmieszczenie odpowiadają potrzebom 

mieszkańców gminy. W Hołubli funkcjonuje także Gminne Przedszkole. 

W Gminie Paprotnia funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”, 

który udziela rocznie około 7-8 tys. porad. Ponadto mieszkańcy gminy korzystają z przychodni 



29 

 

i szpitali w Siedlcach. Dane o ilości rodzin korzystających z pomocy społecznej przestawia 

poniższa tabela: 

Tabela nr 6. Ilość rodzin korzystających z pomocy społecznej.  

Rok Liczba rodzin  Ilość osób w rodzinach % ogółu 

2010 67 298 10,9 

2011 80 331 12,06 

2012 76 297 10,87 

2013 64 231 8,51 

Źródło: Opracowanie wg. danych GOPS Paprotnia. 

 

Na terenie gminy działa Gminna Biblioteka Publiczna oraz dwa szkolne kluby sportowe 

które działają w zakresie sportu i rekreacji. Funkcjonuje 1 boisko uniwersalne wielozadaniowe. 

12.  Komunikacja 

Gmina Paprotnia posiada promienisty układ komunikacyjny i prawie centralne 

położenie ośrodka gminnego. Stwarza to dogodne warunki dla prawidłowego funkcjonowania 

gospodarki w gminie poprzez dostępność ośrodka gminnego. Gmina Paprotnia oddalona jest 

linii kolejowej oraz głównych ciągów drogowych tj. od dróg krajowych i wojewódzkich. 

Obsługa komunikacyjna gminy opiera się jedynie na transporcie samochodowym. Z tego 

powodu bardzo ważnym czynnikiem jest sprawny układ komunikacyjny prowadzony drogami 

o nawierzchni asfaltowej. 

Gmina Paprotnia posiada zadawalający układ komunikacji drogowej. Tworzą go drogi 

powiatowe i gminne. Zapewniają one mieszkańcom gminy powiązania z Siedlcami i 

Sokołowem Podlaskim oraz wewnątrzgminne. Mieszkańcy gminy korzystają z komunikacji 

autobusowej realizowanej przez PKS Siedlce, PKS Sokołów Podlaski oraz coraz częściej z 

usług prywatnych przedsiębiorstw. 

Na terenie gminy istnieje stacja paliw w miejscowości Hołubla. Obsługę techniczną w 

zakresie naprawy pojazdów realizują warsztaty prywatne. 

13.  Infrastruktura sanitarna 

Wszyscy mieszkańcy gminy Paprotnia korzystają z wodociągów zbiorowych zasilanych 

ze stacji wodociągowej w Paprotni. Źródłem wody dla wodociągu „Paprotnia” jest ujęcie wód 

głębinowych (3 studnie) o zasobach kategorii „ B” 180 m³/godz. Na terenie wsi Stasin znajduje 

się ujęcie (5 studni o zasobach 193 m ³/ godz.) i stacja wodociągowa – obecnie nieczynna.  
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Na terenie Gminy Paprotnia została wybudowana mechaniczno-biologiczna 

oczyszczalnia ścieków o wydajności 600 m3/dobę typu BIO-PAK. Oczyszczalnia jest 

dostosowana do odbioru ścieków ze wszystkich miejscowości Gminy Paprotnia oraz 

podczyszczonych ścieków przemysłowych z zakładu drobiarskiego w Stasinie. Położona sieć 

instalacji sanitarnej w miejscowościach Stasin i Hołubla ma długości 10 km i odbiera ścieki od 

191 gospodarstw domowych. Planowane jest położenie sieci instalacji sanitarnej na terenie 

całej Gminy Paprotnia. 

Na terenie Gminy Paprotnia istnieje zorganizowany system odbioru odpadów 

komunalnych. Głównym punktem odniesienia panujących przepisów jest ustawa o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. Gmina przejęła obowiązki w zakresie gospodarki odpadami 

komunalnymi, działa system odbioru odpadów w systemie pojemnikowym/workowym „u 

źródła” tj. bezpośrednio z posesji. Poszerzająca się świadomość ekologiczna lokalnego 

społeczeństwa, oraz bezpośrednia motywacja finansowa, wynikająca z niższych kosztów, 

skutkuje wzrostem segregacji odpadów komunalnych.  

Gmina nie posiada źródła gazu ziemnego. Według programu gazyfikacji byłego 

Województwa Siedleckiego przez jej teren (Trębice Górne, Stare Trębice) planowane jest 

poprowadzenie gazociągu wysokiego ciśnienia z Zawad w gminnie Przesmyki do gminy 

Jabłonnej Lackiej – odgałęzienia od magistrali gazowej DN 700 Kobryń – Warszawa. 

Projektowana inwestycja umożliwi gazyfikację gmin: Paprotnia, Korczew, Repki. Jabłonna 

Lacka i Sabnie. Alternatywnym rozwiązaniem może być zaopatrzenie w gaz ziemny z 

południowo- wschodniego obszaru gminy Paprotnia , w związku z wydaniem dla obszaru 

„Siedlce” koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.  

14.  Prognoza zapotrzebowania na ciepło dla gminy do roku 2030 

14.1. Prognoza potrzeb cieplnych 

Przedstawione prognozy wskazują, że w najbliższych kilkunastu latach następować 

będzie niewielki wzrost (ok. 1,45%) liczby mieszkańców na terenach wiejskich w 

Województwie Mazowieckim i ok. 2% wzrost w Powiecie Siedleckim. Przyszłościowe 

zapotrzebowanie na ciepło, na danym terenie, uwarunkowane jest liczbą mieszkańców oraz 

zmianami budownictwa mieszkaniowego i innych obiektów, zarówno pod względem wielkości 

jak i jakości. W prognozach GUS o zmianach liczby ludności w Powiecie Siedleckim nastąpi 

nieznaczny wzrost liczby mieszkańców do roku 2030. Podobne trendy zostały przyjęte w 

przypadku analizowanych terenów i w stosunku do 2010 r. przyjęto 1% wzrost. Kierunki 

rozwoju osadnictwa określone w „Studium Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania 
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Przestrzennego Gminy Paprotnia” oprac. z 2013 r. oparto na założeniach rozmieszczenia 

ludności, która zakłada, że przyrost wystąpi głównie we wsiach: Hołubla, Paprotnia i 

Rzeszotków. W Studium przyjęto, że największymi ośrodkami koncentracji mieszkań w 

Gminie Paprotnia będą wsie Hołubla i Paprotnia. Funkcje usług nieuciążliwych dopuszcza się 

na terenach we wszystkich miejscowościach Gminy. Rozwój funkcji rekreacyjno-

wypoczynkowej, zabudowy letniskowej i agroturystyki założono na obszarach Gminy we 

wsiach: Kobylany-Kozy, Rzeszotków i Strusy. Jak wynika z zamieszczonych danych, liczba 

mieszkańców na rozpatrywanych terenach nieznacznie wzrośnie. Nie jest to proporcjonalne do 

przewidywanych zmian liczby mieszkań i ich powierzchni użytkowej, które związane są z 

polepszeniem standardów mieszkaniowych ludności. W Gminie istnieją duże potrzeby 

wymiany starych zasobów mieszkaniowych na nowe, co przy małym ruchu budowlanym 

będzie procesem bardzo powolnym. Założono, że liczba budynków na terenach Gminy 

Paprotnia znacznie nie zmieni się. Konieczność budowy mieszkań wystąpi ze względu na zły 

stan techniczny części istniejących zasobów mieszkalnych wybudowanych przed 1945 r. i 

zastąpienie ich nowymi. Jest to główna część potrzeb mieszkalnych w Gminie i będzie 

odbywać się w zasadzie w granicach istniejącej zabudowy. Przyrost zapotrzebowania mocy 

cieplnej zależny jest od realizacji nowego budownictwa. Rynek potrzeb cieplnych został 

określony przyjętym tempem rozwoju, którego miarą jest przeciętna ilość realizowanych 

budynków w ostatnich kilku latach na podstawie danych statystycznych. Dla określenia potrzeb 

cieplnych przyjęto scenariusz rozwoju budownictwa mieszkaniowego w dotychczasowym 

tempie. Założono, że w rozpatrywanym okresie tj. do 2030 r. prognozowana zabudowa 

wyniesie 25 domów jednorodzinnych. Przewidywany rozwój budownictwa mieszkaniowego 

ulokowany będzie głównie w wiejskich jednostkach osadniczych Gminy, głównie w 

miejscowości Hołubla i Paprotnia. Przyrost zapotrzebowania ciepła dla perspektywy określono, 

przyjmując średnią wielkość domku jednorodzinnego 150 - 200 m2 przy średniej wysokości 

brutto 3 - 3,5 m oraz uwzględniając obecne wymagania odnośnie ochrony cieplnej budynków. 

Przeciętny wskaźnik jednostkowego zapotrzebowania ciepła na ogrzewanie przy dobrej izolacji 

termicznej budynku jak niej: 

- budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne MN - 90 [W/m2 ] 

Przybliżone zapotrzebowanie mocy cieplnej na ogrzewanie dla budownictwa obliczono 

wg zależności : Q = 10-3  V q [kW]. 

W przedstawionej poniżej prognozie przyrostu zapotrzebowania na moc i energię cieplną 

uwzględniono rezerwę wynikająca z ewentualnego powstania i funkcjonowania na terenie 

Gminy obiektów użyteczności publicznej i działalności gospodarczej. Orientacyjnie przyjęto 
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przyrost zapotrzebowania ciepła w rozpatrywanym okresie dla usług i działalności 

gospodarczej w wysokości 0,3 MW. Niżej podano średnie przyrosty zapotrzebowania mocy 

cieplnej dla prognozowanego rozwoju na terenie Gminy Paprotnia w okresie do 2030r., 

określone wg podanych zasad. 

 

Tabela nr 7. Prognoza przyrostu potrzeb cieplnych. 

Odbiorca 

 

Przyrost zapotrzebowania mocy i energii cieplnej2010 – 2030r. 

Zapotrzebowanie mocy. 

[MW ] 

Zużycie energii nac.o. i c.w.u. 

[GJ/rok] 

Budownictwo 

jednorodzinne 
0,4 3 150 

Usługi, działalność gosp. 0,3 2 050 

Razem 0,7 5 200 

 

14.2. Prognozowane zapotrzebowanie mocy cieplnej 

Zapotrzebowanie mocy cieplnej składa się z zapotrzebowania dla stanu istniejącego, 

oraz przyrostu określanego na podstawie wyżej przedstawionej prognozy rozwoju Gminy. 

Jednym z podstawowych kierunków użytkowania energii jest jej oszczędzanie. Realizację tego 

celu, w odniesieniu zaspakajania potrzeb na wytworzenie ciepła na potrzeby grzewcze i 

przygotowanie ciepłej wody użytkowej można osiągnąć za pomocą dwóch zasadniczych 

kierunków: zmniejszenia strat cieplnych do otoczenia i zwiększenia sprawności przemian 

energetycznych. Przy ocenie perspektywicznego zapotrzebowania ciepła na potrzeby grzewcze 

i przygotowania ciepłej wody użytkowej rozpatrzono dwa warianty, które opierają się na 

następujących założeniach. Wariant pierwszy, nazwany wariantem pasywnym, oparty jest na 

założeniu, że nie nastąpi modernizacja istniejących zasobów mieszkaniowych polegająca na 

termorenowacji i zmniejszeniu strat ciepła grzewczego. Nowe budynki będą jednak 

wykonywane zgodnie z aktualnymi normatywami i wymogami dotyczącymi przewodności 

cieplnej przegród budowlanych. W wariancie drugim umiarkowanym zakłada się arbitralnie 

osiągnięcie 50% potencjalnych oszczędności, jakie mogłyby jeszcze powstać w wyniku prac 

termorenowacyjnych zasobów nie poddanych dotychczas tym działaniom. Łączne 

zapotrzebowanie mocy cieplnej w okresie do 2030 r. z uwzględnieniem sukcesywnego 

zmniejszania potrzeb istniejących odbiorców i przyrostu nowych podano poniżej: 
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Tabela nr 8. Prognoza zapotrzebowania mocy cieplnej w wariantach. 

Zapotrzebowanie mocy cieplnej [MW] 

Rok 

Istniejący odbiorcy Nowi 

odbiorcy 

2010 ÷ 2030 

Łącznie na 2030 r. 

 

Wariant 

pasywny 

Wariant 

umiarkowany 

Wariant 

pasywny 

Wariant 

umiarkowany 

2030 r. 12,6 11,6 0,7 13,3 12,3 

 

Przedstawiona prognoza zapotrzebowania mocy cieplnej do 2030 r. ma charakter 

orientacyjny, rzeczywisty przyrost może odbiegać od przyjętego, w zależności od tempa 

rozwoju Gminy lub przedłużyć się w czasie na okres po 2030 r. 

14.3. Perspektywiczna struktura zużycia nośników energii 

W ostatniej dekadzie w Polsce nastąpił znaczący postęp w rozwoju i wdrażaniu 

projektów wykorzystujących odnawialne źródła energii. Coraz częściej przy realizacji nowych 

inwestycji mieszkaniowych wykorzystuje się kolektory słoneczne i pompy ciepła do 

przygotowania ciepłej wody użytkowej i na potrzeby grzewcze. Dla ogrzania budynków 

administracyjnych i użyteczności publicznej mogą być budowane lokalne kotłownie opalane 

słomą lub roślinami energetycznymi pochodzącymi ze specjalnie do tego celu utrzymywanych 

plantacji. Rozwój odnawialnych źródeł energii uwarunkowany jest wieloma czynnikami, 

przede wszystkim ekonomicznymi, których omawianie przekracza ramy tego opracowania. 

Trzeba jednak stwierdzić, że udział energii odnawialnych, na potrzeby zaopatrzenia w ciepło, 

będzie stale rósł i należy go uwzględniać w bilansach cieplnych. 

Na strukturę paliw, na danym terenie, bardzo duży wpływ ma możliwość zastosowania 

gazu ziemnego jako paliwa. Wykorzystanie gazu ziemnego jako paliwa zużywanego na 

potrzeby grzewcze i przygotowania ciepłej wody użytkowej jest bardzo atrakcyjna i związana 

jest ze zmianą istniejących kotłowni węglowych na gazowe, zmianą pieców węglowych w 

budynkach jednorodzinnych na kotły gazowe, co powoduje osiąganie sprawności 

eksploatacyjnej w kotłach kondensacyjnych przekraczającej 95% i znaczne oszczędności 

zużycia paliw i energii. Jednak na rozpatrywanych terenach, obecnie nie zgazyfikowanych, nie 

jest przewidywana budowa sieci gazowej w rozpatrywanym okresie. Na uwagę zasługuje 

wyeliminowanie drewna jako paliwa do ogrzania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, w 

takiej postaci, w jakiej wykorzystywane jest obecnie. Drewno, w postaci roślin energetycznych, 
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będzie wykorzystane w instalacjach, które zaliczone zostały do odnawialnych źródeł energii. W 

dobie coraz większej popularności odnawialnych źródeł energii, gminy wyposażają budynki 

publiczne oraz gospodarstwa domowe w kolektory słoneczne. Ogrzewanie budynków 

realizowane jest indywidualnie – głównie ze źródeł ciepła na paliwo stałe. Istnieje potrzeba 

stosowania paliw o mniejszej uciążliwości dla środowiska. 

14.4. Uwarunkowania rozwoju w zakresie infrastruktury sanitarnej 

Czynniki sprzyjaj ące rozwojowi infrastruktury technicznej: 

– zasoby wód podziemnych na terenie gminy wystarczające do pokrycia docelowego 

zapotrzebowania na cele bytowo- gospodarcze, 

– zwodociągowany cały teren gminy, 

– Brak zbiorczych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków. 

Ograniczenia rozwoju infrastruktury technicznej: 

– Brak źródła gazu ziemnego. 

 

15.  Elektroenergetyka 

15.1. Uwarunkowania zewnętrzne - powiązania ponadlokalne  

Przez teren Gminy Paprotnia przebiega kilka ponadlokalnych linii 

elektroenergetycznych realizujących infrastrukturalne połączenia zewnętrzne tej gminy z 

gminami sąsiednimi. Pracują one w systemie sieci dystrybucyjnych stanowiących własność 

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce łącząc się z sieciami 

sąsiednich Oddziałów PGE Dystrybucja są to:   

a) tranzytowa, jednotorowa dystrybucyjna linia wysokiego napięcia 110 kV Siedlce – 

Siemiatycze (woj. podlaskie) wiążąca sieci 110 kV Oddziału Warszawa i Oddziału Białystok,  

b) sieć ponadlokalnych dystrybucyjnych linii średniego napięcia 15 kV dostarczających energię 

elektryczną na teren gminy Paprotnia ze stacji 110/15 kV zlokalizowanych w Siedlcach, 

Sokołowie Podlaskim (stacje PGE Dystrybucja Oddział Warszawa) i Łosicach (stacja PGE 

Dystrybucja Oddział Lublin).  

15.1.1. Dystrybucyjna  linia 110 kV  

Linia przebiegająca przez Gminę Paprotnia jedynie tranzytowo ma znaczenie 

ponadregionalne, łączy ze sobą stacje 110/15 kV w Siedlcach i Siemiatyczach tworząc 

rezerwowe zasilanie południowych rejonów woj. podlaskiego ze zlokalizowanej w woj. 
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Mazowieckim elektrowni Kozienice. Wykonana została około 50 lat temu przewodami AFL 

120 mm2  na bramowych słupach strunobetonowych i jest w już złym stanie technicznym, 

wymaga więc pełnej modernizacji. Po wybudowaniu przez PSE Operator S.A. w Ujrzanowie 

koło Siedlec systemowej stacji 400/110 kV,  trasa linii zostanie częściowo zmieniona i 

nawiązana do tej stacji. 

Przez Gminę Paprotnia linia biegnie głównie terenami rolnymi i fragmentarycznie 

leśnymi, nie zbliżając się do obszarów zwartej zabudowy. Lokalizacja w pobliżu linii 

wysokiego napięcia 110 kV obiektów kubaturowych odpowiadać musi ustaleniom zawartym w 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. (Dz. U. Nr 192 poz. 1882 i 

1883), które określa dopuszczalne poziomy pól elektrycznych i magnetycznych w środowisku, 

zróżnicowane dla terenów pod zabudowę mieszkaniową i dla innych miejsc dostępnych dla 

ludności. Ze względu na skomplikowany sposób ustalania bezpiecznych odległości od linii 110 

kV, budowanych na różnych słupach, według różnych katalogów, przyjmuje się w oparciu o 

obliczenia, że bezpieczną odległością budynków mieszkalnych od skrajnych przewodów linii 

napowietrznych jest 14,5 m (ok. 19 m od osi linii). 

Lokalizacja obiektów mieszkalnych w odległościach mniejszych niż wyżej podane jest 

możliwa, jednak każdorazowo musi być poprzedzona procedurą pomiarową określoną w 

wymienionym na wstępie Rozporządzeniu Ministra Środowiska. 

  15.1.2. Zasilanie gminy energią elektryczną średniego napięcia 15 kV 

 Gmina Paprotnia nie posiadając na swym terenie źródła energii SN 15 kV, zasilana jest 

w podstawowym układzie pracy linii SN ze stacji 110/15 kV zlokalizowanych w Siedlcach, 

Sokołowie Podlaskim i Łosicach. 

 Stacja 110/15 kV Siedlce Spokojna (SDL) jest głównym źródłem zasilania gminy 

Paprotnia, bowiem w podstawowym układzie pracy linii SN zasila 55,8 % pracujących w niej 

stacji trafo 15/0,4 kV. Stacja jest ogólnie w dobrym stanie technicznym posiada 2 

transformatory 110/15 kV o mocach po 25 MVA, które dysponują jeszcze odpowiednimi 

zapasami mocy.  

Stacja 110/15 kV Siedlce Przemysł (SDP) z wysuniętą rozdzielnią 15/15 kV RSM zasila 

w omawianej gminie 25,6% stacji 15/0,4 kV. Obiekt posiada 3 transformatory WN/SN, przy 

czym 2 transformatory po 25 MVA biorą udział w zasilaniu linii pozamiejskich. Stacja SDP 

posiada już przestarzałe wyposażenie i wymaga modernizacji.  
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Pozostałe stacje 110/15 kV – obiekty w Sokołowie Podlaskim i Łosicach, ze względu na 

dużą odległość od gminy Paprotnia oraz niekorzystny układ linii SN mają w jej zasilaniu 

jedynie niewielki udział – łącznie zasilają w niej około 19 % stacji 15/0,4 kV.  

Istotnym problemem jest fakt, że w sytuacjach awaryjnych nie występuje pełna możliwość 

wzajemnego rezerwowania się stacji 110/15 kV biorących udział w zasilaniu gminy Paprotnia. 

Planowane kiedyś budowy stacji 110/15 kV w Mordach lub Korczewie nie doszły do skutku, 

więc niezawodność zasilania w północno-wschodnich rejonach powiatu siedleckiego nie uległa 

poprawie. 

15.1.3. System magistralnych linii SN 15 kV 

W podstawowym zasilaniu gminy Paprotnia udział bierze pięć magistralnych linii SN 

15 kV, przy czym trzon tylko jednej z nich przebiega przez tereny gminy, natomiast pozostałe 

magistrale zasilają część pracujących w gminie stacji trafo 15/0,4 kV za pomocą 

promieniowych linii odgałęźnych lub pierścieniowych połączeń między magistralnych, a 

trzony linii głównych biegną przez tereny gmin sąsiednich. 

Trzony linii magistralnych i powiązania międzymagistralne wyposażone są w 

odłączniki realizujące stałe podziały zasilania, które wraz z odłącznikami sekcyjnymi 

umożliwiają w stanach awaryjnych i przy czynnościach konserwacyjnych przełączanie 

zasilania z podstawowego na rezerwowe.  

Układ zasilania gminy stanowią linie: 

• Siedlce Spokojna - Hołubla 

Ma największe znaczenie w zasilaniu gminy Paprotnia, bowiem w podstawowym 

układzie pracy zasila 55,8 % (24 z 43) ogółu zlokalizowanych w niej stacji trafo 15/0,4 kV. 

Linia wybudowana jest przewodami AFL 70 mm2, ale z uwagi na bardzo długi trzon jest 

linią wysoce awaryjną. We wsi Hołubla istnieje punkt węzłowy (wyposażony w odłączniki 

sterowane radiowo), w którym omawiana linia łączy się z pierścieniowymi liniami 

zasilanymi z magistral: Sokołów Podlaski - Dziegietnia (połączenie wykonane linią o 

przewodach AFL 25mm2 - wymaga modernizacji i przebudowy na AFL 70 mm2, Siedlce 

Przemysł – Łosice (połączenie na terenie gminy Paprotnia posiada przewody AFL 70 mm2. 

Oprócz w/w powiązań linia Hołubla posiada powiązania pierścieniowe z linią Sokołów 

Podlaski - Siedlce (ma ono spore znaczenie praktyczne, lecz wymaga przebudowy na 

przewody AFL 70 mm2) oraz powiązania z magistralami Sokołów Podlaski-Repki i Łosice-

Niemojki-Korczew, które z uwagi na bardzo duże odległości od stacji 110/15 kV w 

Sokołowie i Łosicach nie mają dla gminy Paprotnia istotnego znaczenia praktycznego. 
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• Siedlce Przemysł – Łosice.  

W podstawowym układzie pracy zasila 25,6 % (11 z 43) gminnych stacji 15/0,4 kV 

pracujących we wsiach: Hołubla, Stasin, Krynki i Koryciany. Trzon linii biegnącej poza 

terenem gminy Paprotnia posiada częściowo przewody AFL 70 mm2 (do wsi Wyczółki), a dalej 

przewody AFL 50 mm2. Modernizacji na przewody o większym przekroju wymaga 

odgałęzienie do Hołubli – na odcinku Wyczółki -Ogrodniki,  

• Sokołów Podlaski -Siedlce 

Ma mniejsze znaczenie w systemie zasilania gminy Paprotnia, bowiem w podstawowym 

układzie połączeń zasila tylko 5 stacji trafo 15/0,4 kV we wsi Rzeszotków – z wykorzystaniem 

odgałęzienia pomiędzy gminą Suchożebry, a Gminą Paprotnia. Odgałęzienie wymaga 

przebudowy na linię o większym przekroju przewodów. Trzon linii na całej długości pomiędzy 

stacjami 110/15 kV Sokołów Podlaski i Siedlce jest w dobrym stanie technicznym, posiada 

przewody AFL 70 mm2, jednak na odcinku od stacji 110/15 kV w Siedlcach do zakładów 

produkcji materiałów budowlanych w Podnieśnie (gm. Suchożebry) linia jest bardzo mocno 

obciążona, co ogranicza jej wykorzystanie w awaryjnym  zasilaniu gminy Paprotnia ze strony 

stacji 110/15 kV Siedlce Spokojna. Łosice – Siedlce Linia stanowi przedłużenie ciągu 

magistralnego Siedlce-Łosice, lecz zasilane ze stacji 110/15 kV w Łosicach. Prawie cały trzon 

tej linii posiada przewody AFL 50 mm2, w przyszłości powinien, więc być przebudowany na 

przewody AFL 70 mm2. Tylko dwie wsie gminy Paprotnia - Łęczycki i Pliszki, a w nich 3 

stacje trafo 15/0,4 kV zasilane są z tej linii za pomocą długiego i awaryjnego odgałęzienia 

promieniowego.  

• Sokołów Podlaski-Dziegietnia 

Trzon linii biegnie poza terenem gminy Paprotnia i zasilana jest z niego tylko jedna 

stacja 15/0,4 kV pracująca we wsi Kobylany-Kozy. Trzon linii jest w dobrym stanie 

technicznym, posiada przewody AFL 70 mm2. Znaczenie linii w zasilaniu Gminy Paprotnia 

wzrośnie po wykonaniu modernizacji połączenia z linią Siedlce Spokojna – Hołubla. Z 

przedstawionego powyżej omówienia systemu magistralnych linii SN 15 kV zasilających 

Gminę Paprotnia wynika jednoznaczny wniosek, że nie jest to układ dobrze rozwinięty, 

bowiem główny ciężar zasilania tej gminy spoczywa na jednej, długiej i awaryjnej linii 

magistralnej. Przez ostatnich 12 lat, czyli od momentu uchwalenia poprzedniego studium 

gminy nie wykonano w niej żadnej inwestycji polegającej na budowie nowej lub modernizacji 

istniejącej ponadlokalnej linii SN 15 kV. Modernizacja oraz rozbudowa systemu magistrali 

powiązań międzyliniowych zasilających gminę Paprotnia jest więc konieczna, dla zapewnienia 

jej normalnych warunków rozwoju. Rozwiązaniem problemu może być rozbudowa sieci 
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ponadlokalnych SN 15 kV i budowa stacji 110/15 kV  związana z planowaną budową w 

Gminie Paprotnia farmy wiatrowej. 

16.  Zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia 

Instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo ludności i mienia w Gminie 

Paprotnia są: Komenda Policji z siedzibą w Mordach. Z zakresu ochrony przeciwpożarowej 

trzy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej we wsiach: Hołubla, Czarnoty, Krynki. Większymi 

jednostkami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo mieszkańców są Komenda Powiatowa 

Policji oraz jednostka Państwowej Straży Pożarnej które zlokalizowane są w Siedlcach. 

Generalnie życie na terenie gminy jest bezpieczne. Nie występują obiekty, które są szkodliwe 

dla zdrowia ludzi i środowiska. Na terenie gminy nie występują zakłady ani o dużym, ani o 

zwiększonym ryzyku awarii. 

17.  Korzystne cechy obszaru gminy 

• Wysoka jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej umożliwiająca kontynuację rozwoju 

gminy jako gminy rolniczej. 

• Wysoki stopień czystości środowiska przyrodniczego. 

• Brak uciążliwych zakładów przemysłowych. 

• Korzystne warunki do rozwoju produkcji energii elektrycznej w oparciu o energetykę 

wiatrową, ze względu na : 

− duże obszary pól uprawnych, gdzie możliwe jest zachowanie koniecznych 
odległości od granicy lasu i zabudowy mieszkaniowej przy lokalizacji turbin 
wiatrowych, 

− brak obszarów Natura 2000, 

− niewielkie udziały obszarów i obiektów objętych ochroną prawną w powierzchni 
gminy, 

− korzystne warunki wiatrowe. 

• Gmina Paprotnia posiada możliwości rozwoju wynikające z: 
− dobrej jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej z dominacją gleb III i IV klasy 

bonitacyjnej, 
− korzystnej struktury przyrodniczej gminy odznaczającej się wysokim udziałem 

użytków rolnych, 
− dobrych warunków fizjograficznych i przyrodniczych do lokalizacji zabudowy o 

różnych funkcjach,  
− bazy surowcowej dla przemysłu rolno–spożywczego, 

− dobrych warunków do produkcji energii elektrycznej z niekonwencjonalnych 
źródeł: biogazownie, farmy wiatrowe itp. 
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Załącznik II. Uwarunkowania, problemy i wyzwania rozwojowe 

Gminy. Analiza stanu obecnego 

  

Raport z badania ankietowego – diagnozy potrzeb i oczekiwań społecznych 

R A P O R T  

zespołu ds. aktualizacji strategii rozwoju Gminy Paprotnia 

z przeprowadzonego badania opinii społecznej – diagnozy warunków życia, potrzeb i oczekiwań 

społecznych w gminie Paprotnia 

Ankieta została przeprowadzona wśród mieszkańców Gminy Paprotnia w terminie od 

10 marca 2014 r. do 11 kwietnia 2014 r. Do Urzędu wpłynęły 72 ankiety. 

Wyniki ankiety są prezentowane poniżej. 

I. Diagnoza uwarunkowań rozwojowych 

1. Co Pani/Pana zdaniem jest najważniejsze dla społecznego i gospodarczego rozwoju 

Gminy (proszę wskazać nie więcej niż 3 czynniki kluczowe dla rozwoju Gminy): 

1. rozwój produkcji i przetwórstwa rolnego 

2. rozwój produkcji pozarolniczej 

3. rozwój handlu 

4. rozwój usług komercyjnych 

5. rozwój turystyki i przedsięwzięć rekreacyjnych 

6. rozwój usług społecznych 

7. rozwój zorganizowanej działalności kulturalnej 

8. posiadanie terenów inwestycyjnych 

9. posiadanie terenów przeznaczonych na budownictwo mieszkaniowe 

10. promocja gminy 

11. estetyka gminy 

12. środowisko 

13. inne (jakie?)  

......................................................................................................................... 

Ankietowani uznali, że najważniejszymi czynnikami dla rozwoju Gminy są odp. 1, 10,11. 

Najmniej ważna odp. 4. 
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2. Co jest największą szansą dla rozwoju Gminy? 

 

Na podstawie ankiety stwierdza się, że największą szansą dla rozwoju gminy jest: 

 

1. Pozyskiwanie funduszy unijnych na rozwój gminy (25%), 

2. nowe przedsiębiorstwa dające miejsca pracy (20%), 

3. modernizacja dróg, założenie kanalizacji (14%), 

4. promocja gminy(10%), 

5. Rozwój rolnictwa (10%),  

6. pozyskiwanie środków na rozwój szkolnictwa i rozbudowę przedszkoli (5%) 

7. Inne (15%) (odpowiedzi które miały mniej niż 2%). 

 

3. Co jest najsilniejszą mocną stroną Gminy? 

 

1. Atrakcyjne tereny mieszkalne i produkcyjne (czyste środowisko, gmina posiada 

własne ujęcie wody, niskie koszty utrzymania (woda, kanalizacja, opłata za odpady 

komunalne, podatki) (30%), 

2. Wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnia (20%), 

3. Inwestycje realizowane przy użyciu środków zewnętrznych, unijnych. (mieszkaniec 

ponosi niewielki koszt inwestycji, np. solary) (14%), 

4. Lokalizacja gminy (niewielka odległość do miasta, dobry dojazd do uczelni i szkół 

ponadgimnazjalnych) (10%), 

5. Pomoc społeczna (6%), 

6. Wysoki poziom kształcenia (5%), 

7. Działalność OSP (4%), 

8. Zakład ,,Stasin” (4%), 

9. Inne (7%) (odpowiedzi które miały mniej niż 2%). 

   

4. Co jest największym zagrożeniem dla rozwoju Gminy? 

 

1. Emigracja młodych (25%), 

2. Model rodziny 2+1, starzejące się społeczeństwo (16%), 

3. Mała ilość miejsc pracy w sektorze pozarolniczym oraz pogarszająca się sytuacja 

finansowa rolników (16%), 
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4. Mało miejsc pracy dla młodych wykształconych (9%), 

5. Brak dużych przedsiębiorstw w gminie (8%), 

6. Zadłużenie gminy (7%), 

7. Inne (19%) (odpowiedzi które miały mniej niż 2%). 

 

5. Jakie potrzeby i oczekiwania powinny być zaspokojone w przyszłych latach, aby 

młode pokolenie mieszkańców Gminy chciało pozostać w Gminie? 

 

1. Miejsca Pracy (28%) 

2. Miejsca w przedszkolach dla dzieci, poprawa warunków przedszkolnych, place 

zabaw  (18%), 

3. Rozwój przedsiębiorstw  (13%), 

4. Dostęp do internetu szerokopasmowego (12%), 

5. Dobra infrastruktura (10%), 

6. Promocja gminy (6%), 

7. Poprawa estetyki miejscowości (5%), 

8. Inne (8%) (odpowiedzi które miały mniej niż 2%). 

 

6. Czy planuje Pani/Pan mieszkać w gminie w ciągu następnych 7 lat? 
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II. Diagnoza stanu obecnego 

7. Co Pani/Pana zdaniem wpływa pozytywnie na jakość życia w Gminie? 

 

1. Podłączenie kanalizacji, solary, wodociągi ( 36%) 

2. Dostęp do instytucji użytku publicznego, (19%) 

3. Czyste środowisko ( 13%) 

4. Czystość, estetyka (8%) 

5. Działalność OSP (8%) 

6. Niskie koszty utrzymania (8%) 

7. Inne ( 8%) (odpowiedzi które miały mniej niż 2%) 

 

8. Co wpływa negatywnie na jakość życia w Gminie? 

 

1. Stan niektórych dróg, chodników, poboczy (30%) 

2. Śmieci i bezpańskie psy w lasach ( 16%) 

3. Brak działalności kulturalnej dla dzieci i młodzieży (15%) 

4. Brak miejsc pracy ( 10%) 

5. Brak przedszkola w miejscowości Paprotnia ( 7%) 

6. Zbyt duża ilość punktów sprzedaży alkoholu ( 5%) 

7. Inne (17%) (odpowiedzi które miały mniej niż 2%) 

 

 

9. Co należy zmienić/poprawić w Gminie w pierwszej kolejności? 

 

1. Stan dróg (skrzyżowanie w Paprotni, trasa Siedlce- Korczew) (40%) 

2. Pomoc młodym małżeństwom, powstanie żłobka, godziny otwarcia przedszkola, (16%) 

3. Infrastruktura pobocza, chodniki ( 11%) 

4. Dostępność do kanalizacji ( 10%) 

5. Rozwój działalności kulturalnej, (9%) 

6. Stworzyć warunki dla potencjalnych inwestorów( 6%) 

7. Dostęp do Internetu (5%) 

8. Inne ( 3%)  (odpowiedzi które miały mniej niż 2%) 
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10. Jak ocenia Pani/Pan poszczególne dziedziny życia w Gminie (w skali od 1 – 

najgorzej, do 5 - najlepiej, 0 - nie mam zdania) 

 

1. Możliwość znalezienia zatrudnienia       1 

2. Warunki do prowadzenia działalności gospodarczej 

(handel i usługi, produkcja)         1 

3. Warunki mieszkaniowe         1 

4. Bezpieczeństwo mieszkańców        1 

5. Udział mieszkańców w życiu publicznym      1 

6. Funkcjonowanie infrastruktury (wodociągi, kanalizacja)     1 

7. Czystość i porządek w gminie, w tym gospodarka odpadami     1 

8. Stan dróg i chodników         1 

9. Dostępność i jakość działania pomocy społecznej      1 

10. Dostępność i jakość działania przedszkoli       1 

11. Poziom kształcenia w szkołach podstawowych      1 

12. Poziom kształcenia w gimnazjach        1 

13. Oferta kulturalna w gminie        1 

14. Działanie podstawowej opieki zdrowotnej      1 

15. Stan środowiska naturalnego        1 

16. Atrakcje turystyczne/obsługa turystów       1 

17. Warunki dla rekreacji i uprawiania sportów amatorskich    1 

18. Ilość i jakość placówek handlowych       1 

19. Dostęp do internetu         1 
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11. Jak ocenia Pani/Pan sytuację społeczno-gospodarczą Gminy? 
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12. Jak ocenia Pani/Pan swoje warunki mieszkaniowe: 

 

1 bardzo dobre    2 dobre   3 zadowalające 4 złe  5 bardzo złe 

 

 

13. Co dla Pani/Pana ma największe znaczenie w życiu (proszę wskazać nie więcej niż 3 

najważniejsze sprawy): 

 

1. możliwość zatrudnienia i zarobkowania 

2. pewność zatrudnienia 

3. możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej 

4. możliwość prowadzenia własnej działalności społecznej 

5. posiadanie własnego domu/mieszkania 

6. wykształcenie / podnoszenie kwalifikacji 
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7. rosnąca pozycja społeczna (osobista, rodziny) 

8. zamieszkanie w bezpiecznej, zdrowej okolicy 

9. dobre wykształcenie dzieci 

10. zamożność 

11. zdrowie 

12. praca blisko miejsca zamieszkania 

13. inne (jakie)

 ………….............................................................................................................. 
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14. Czy jakość obsługi klientów w Urzędzie Gminnym jest: 
 

1. bardzo dobra 2. dobra   3. przeciętna   4. zła   5. bardzo zła   6. nie mam zdania 
 

 
 
 

15. Czy odczuwa Pani/Pan potrzebę posiadania większej ilości informacji na temat 
zagadnień związanych z funkcjonowaniem i rozwojem Gminy? 

 
1. zdecydowanie tak  2. raczej tak  3. raczej nie 4. zdecydowanie nie  5. nie mam zdania 
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Załącznik III. Realizacja wybranych celów strategicznych - 

oddziaływanie i wartość szacunkowa dotacji z budżetu Gminy.  

Cele i zadania pośrednie służące i wspierające realizację celów strategicznych. 

W tabeli nr 1 określono oddziaływanie długoterminowe realizacji celów strategicznych oraz 

wartość szacunkową dotacji z budżetu Gminy na ich realizację do 2030 roku. 

Tabela 1. Oddziaływanie wybranych celów strategicznych i wartość szacunkowa dotacji z budżetu gminy na 

ich realizację. 

Lp. Obszar strategiczny 
Oddziaływanie realizowanych zadań i 

projektów *) 

Wartość szacunkowa 

dotacji z budżetu Gminy do 

realizacji zadań i projektów 

1. 
Polityka społeczna. 

 

Poprawa standardów życia 

społecznego i konkurencyjności 
5,5 mln zł 

2. 

Infrastruktura techniczna. 

Gospodarka wodociągowo-

kanalizacyjna 

Poprawa standardów życia 

społecznego i stanu środowiska 

naturalnego 

10 mln zł 

3. 

 

Infrastruktura techniczna. 

Transport i drogownictwo 

Poprawa standardów 

komunikacyjnych i bezpieczeństwa 

ruchu drogowego 

6 mln 

4. 
Infrastruktura techniczna. 

Odnawialne źródła energii 

Poprawa standardów życia i 

obniżenie kosztów ekonomicznych; 

Poprawa stanu środowiska 

naturalnego 

5 mln zł 

5. 
Infrastruktura techniczna. 

Internet szerokopasmowy 

Poprawa dostępności i jakości 

komunikacji cyfrowej 
0,2 mln zł 

6. 
Wizerunek Gminy. 

Promocja gminy 

Poprawa konkurencyjności i 

aktywizacja życia społecznego gminy 
0,3 mln zł 

 

*) Informacje szczegółowe dotyczące zadań i projektów określonych w tabeli są zawarte w 

aktualnych (zatwierdzonych) planach realizacyjnych:  

- Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Paprotnia wraz z wykazem przedsięwzięć do 

WPF; 

- Załączniku inwestycyjnym do budżetu Gminy Paprotnia; 

- Planach rozwoju usług społecznych. 
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Cele i zadania pośrednie służące i wspierające realizację celów strategicznych 

Tabela poniżej określa najważniejsze zdania wspierające realizację celów strategicznych. 

Zadania te będą realizowane przez Urząd Gminy, jej jednostki organizacyjne i pomocnicze 

(sołectwa) oraz organizacje pożytku publicznego i one organizacje społeczne.  

Każda działalność, także nie uwzględniona w tabeli, o ile zaspokaja zbiorowe potrzeby 

wspólnoty samorządowej i należy do zadań własnych Gminy jest traktowana, w rozumieniu 

Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Paprotnia 2014-2030, jako służąca i wspierająca 

realizację celów strategicznych Gminy i jako taka zgodna z ww. Strategią. 

Tabela 2. Cele i zadania pośrednie służące i wspierające realizację celów strategicznych. 

LP. Zadanie/ projekt 

Powiązanie z 

obszarem 

strategicznym 

1.  

Zagospodarowanie wolnych terenów z przeznaczeniem na 

rozwój usług turystyczno-rekreacyjnych i sportowych 

(stanice, ścieżki rowerowe itp.) 

Infrastruktura 

techniczna 

2.  
Przebudowa i modernizacja zbiorników retencyjnych oraz 

zagospodarowanie otoczenia 

Infrastruktura 

techniczna 

3.  
Rozbudowa, remonty i wyposażenie bibliotek gminnych oraz 

świetlic wiejskich wraz z terenami przyległymi 
Polityka społeczna 

4.  Modernizacja, remonty dróg i poboczy 
Transport i 

drogownictwo 
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Załącznik IV. Zgodność celów rozwoju Gminy z celami 

regionalnymi 

 

Cele rozwoju Gminy są zgodne z celami Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 

do 2030 roku (SRWM) 

W Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku zidentyfikowano 

obszary strategicznej interwencji (OSI), w których występują problemy będące barierą rozwoju 

regionu.  

W województwie mazowieckim na poziomie regionalnym został wyznaczony typ OSI 

problemowy, w tym ostrołęcko-siedlecki, zgodnie z celami KSRR 2.2. Wspieranie obszarów 

wiejskich o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług warunkujących 

możliwości rozwojowe oraz 2.3. Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów 

tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze. 
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Ryc 1. Obszary strategicznej interwencji w województwie mazowieckim. 

 
Źródło: Strategia Rozwoju województwa Mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze, str.72.  
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Jak wynika ze SRWM polityka prowadzona wobec obszaru ostrołęcko-siedleckiego 

powinna skutkować podniesieniem jakości życia i polepszeniem warunków prowadzenia 

działalności gospodarczej (m.in. poprzez uzupełnienie istniejącej infrastruktury 

komunikacyjnej) oraz wykształcenia zdolności absorpcyjnych obszaru, a zwłaszcza ośrodków 

miejskich (Ostrołęki i Siedlec). Ważnym elementem prowadzonej polityki powinno być 

zwiększenie dostępu do usług publicznych oraz podniesienie ich jakości, a także wykorzystanie 

w gospodarce podregionu potencjału sektora rolniczego. 

Wśród działań kierowanych do OSI ostrołęcko-siedleckiego na tle strategicznych 

kierunków rozwoju województwa, wymieniono: 

Poprawę dostępności komunikacyjnej obszaru, poprzez m.in. 

- modernizację połączenia kolejowego Ostrołęka – Warszawa, 

- budowę autostrady A2 do wschodnich granic województwa, 

- odtworzenie połączenia kolejowego Siedlce – Ostrołęka – Olsztyn w celach – umożliwienia 

rozwoju przewozów pasażerskich i towarowych. 

Rozwój specjalizacji przemysłowych obszaru, w tym: 

- umacnianie wykształconych specjalizacji przemysłu: energetycznego, papierniczego, 

celulozowego, drzewnego, maszynowego, metalowego. 

Poprawę jakości i dostępności usług publicznych, poprzez: 

- rozwój Uniwersytetu Przyrodniczego-Humanistycznego w Siedlcach, 

- utworzenie publicznej wyższej szkoły zawodowej w Ostrołęce. 

Przekształcenia w rolnictwie, w tym głównie: 

- sprzężenie potencjału naukowego Uniwersytetu Przyrodniczego-Humanistycznego w 

Siedlcach z sektorem rolniczym subregionu w celu zwiększenia efektywności sektora 

rolniczego, 

- wspieranie grup producenckich oraz klastrów, zwłaszcza w zakresie surowców 

energetycznych, mleczarstwa, produkcji owoców i warzyw, pszczelarstwa. 

Komplementarność działań i efekty synergii możliwe są do uzyskania tylko przy 

współpracy pionowej, obejmującej rząd, samorząd województwa, samorządy lokalne 

powiatowe i gminne oraz inne podmioty zaangażowane w realizację strategii, oraz poziomej, 

obejmującej wspólne inicjatywy lokalne, regionalne i międzyregionalne. Zarówno Strategia, 

jak i plany wykonawcze, regionalny program operacyjny oraz kontrakt terytorialny 

konstruowane są w oparciu o założenie wspólnej realizacji inwestycji i działań, tak 

wykonawczej, jak i finansowej. 



54 

 

W celu osiągnięcia założonych celów, konieczne jest wdrożenie i konsekwentne 

przestrzeganie wewnątrzregionalnych zasad realizacji polityki rozwoju. Samorząd 

Województwa Mazowieckiego będzie kierował się następującymi zasadami: 

a) w celu skoordynowanego zarządzania regionem, wsparcie samorządowe będzie kierowane 

głównie do tych podmiotów, których inwestycja mieści się na terenie objętym miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego; 

b) w celu koordynacji wsparcia gospodarczego, samorząd województwa uwzględniać będzie 

wypracowaną polityk ą klastrową, która powinna prowadzić do trwałego podniesienia 

poziomu konkurencyjności lokalnej i regionalnej przez wzrost innowacyjności przedsiębiorstw 

i poprawę ich pozycji konkurencyjnej, a w konsekwencji poprzez przekształcenie się klastrów 

w regionalne systemy innowacji; 

c) w celu podniesienia konkurencyjności rolnictwa i przemysłu spożywczego Samorząd 

Województwa Mazowieckiego będzie kierować pomoc przede wszystkim do podmiotów z tego 

sektora i realizujących znaczącą część swojej podstawowej działalności w ramach grup 

producenckich; 

d) w celu wzmocnienia kapitału ludzkiego w obszarach peryferyjnych województwa 

mazowieckiego oraz zwiększenia stopnia dyfuzji pozytywnych impulsów rozwojowych, 

samorząd województwa będzie wspierać uzdolnionych uczniów i studentów stypendiami 

bezzwrotnymi, pod warunkiem powrotu po zakończonej edukacji do miejsca pochodzenia i 

rozwijania tam działalności społecznej, naukowej lub gospodarczej; 

e) w celu podniesienia efektywności wykorzystania środków finansowych przeznaczonych 

na rozwój, samorząd województwa będzie stosował instrumenty zwrotne równolegle z 

instrumentami o charakterze bezzwrotnym; 

f) w celu wzmocnienia marki Mazowsze produkty, do powstania których przyczynił się 

pośrednio bądź bezpośrednio samorząd województwa, oznaczone będą logo marki Mazowsze; 

g) w celu trwałego zdobywania przewagi konkurencyjnej oraz zapobiegania zewnętrznemu 

drenażowi kapitału intelektualnego, samorząd województwa będzie koncentrować pomoc dla 

innowacji podmiotów zmierzających do opatentowania wynalazku, zaś wsparcie procesu 

patentowania odbywać się będzie z zastrzeżeniem pozostawienia wdrożenia do produkcji 

opatentowanego produktu na terenie województwa mazowieckiego; 

h) w celu wzmocnienia potencjału produkcyjnego i pro-eksportowego na terenie województwa 

mazowieckiego, samorząd województwa będzie kierować wsparcie dla małych i średnich 

przedsiębiorstw, których podstawowa działalność ma charakter wytwórczy, a produkty są 

sprzedawane na rynkach międzynarodowych; 
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i) w celu realizacji synergicznych, kompleksowych i zintegrowanych projektów pro-

rozwojowych, samorząd województwa będzie wspierać przede wszystkim wspólne inicjatywy 

łączące samorządy lokalne, biznes i naukę, a także inicjatywy międzyregionalne; 

j) w celu dbałości o środowisko oraz zrównoważone wykorzystanie zasobów, samorząd 

województwa będzie wspierać przede wszystkim projekty  o charakterze pro-ekologicznym, 

prowadzące do zachowania ładu przestrzennego, o wysokiej efektywności energetycznej oraz 

o niskich kosztach użytkowania. 

W perspektywie 2014-2020 zmniejszona zostanie alokacja środków z funduszy 

europejskich 

dla województwa mazowieckiego, szczególnie z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. Dodatkowa możliwa do uzyskania przez Mazowsze kwota zależeć będzie od 

negocjacji kontraktu terytorialnego z rządem. Mając na uwadze duże zróżnicowanie 

przestrzenne województwa, istotne będzie wspieranie działań skierowanych bezpośrednio do 

obszarów strategicznej interwencji. 

W celu zwiększenia skuteczności polityki regionalnej w wymiarze terytorialnym realizowane 

będą instrumenty takie jak ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) i RIT (Regionalne 

Instrumenty Terytorialne), których zastosowanie umożliwi elastyczne podejście do potrzeb 

poszczególnych obszarów regionu. 

W województwie mazowieckim, w latach 2014–2020, wszystkie jednostki samorządu 

terytorialnego będą mogły przeznaczyć łącznie około 36 mld zł na inwestycje. Największy 

udział w tej kwocie będą miały samorządy gmin, powiatów i miast na prawach powiatu. 

Szacowana wysokość nakładów inwestycyjnych z budżetu województwa mazowieckiego w 

przyszłej perspektywie finansowej wynosi około 2 mld zł. 

W ramach podziału środków z Programu rozwoju obszarów wiejskich, dla 

województwa mazowieckiego przeznaczono kwotę 3 mld zł. Ponadto do rolników z Mazowsza 

trafią pieniądze w ramach dopłat bezpośrednich oraz kwoty wynikające z umów wieloletnich 

zawartych przez ARiMR z rolnikami. 

Coraz większego znaczenia nabierze aktywne poszukiwanie innych źródeł finansowania 

rozwoju np. poprzez przyciąganie inwestorów zagranicznych i tworzenie warunków dla 

rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego. Ważne w tym zakresie będzie przekazanie 

uprawnień samorządom województw, umożliwiających im w pewnym zakresie prowadzenie 

własnej polityki podatkowej stanowiącej instrument zachęt dla inwestorów i przedsiębiorców 

na zasadach obowiązujących w specjalnych strefach ekonomicznych.  
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Istotne dla rozwoju gospodarczego województwa mazowieckiego jest również wsparcie 

sektora MŚP poprzez system funduszy poręczeń i pożyczek, jako lokalnych i regionalnych 

instytucji otoczenia biznesu. Na Mazowszu działa obecnie Mazowiecki Regionalny Fundusz 

Pożyczkowy i Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych. Pomocą w procesie rozwoju 

przedsiębiorczości służy również Krajowy Fundusz Kapitałowy. Systemy te z czasem 

niewątpliwie zastąpią dotychczasowy mechanizm bezzwrotnych dotacji na rozwój 

przedsiębiorczości z Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego. 

 


