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I.  Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz  

w przeznaczeniu terenów 

Na podstawie uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, dotychczasowego 

rozwoju gminy oraz jej potencjału wskazuje się następujące cele dalszego rozwoju gminy:  

1. Cel nadrzędny - poprawa jakości życia mieszkańców przy zachowaniu równowagi 

pomiędzy działalnością gospodarczą a ochroną środowiska przyrodniczego  

i kulturowego; 

2. Cel społeczny: poprawa jakości życia mieszkańców, 

3. Cele gospodarcze:  

• efektywny rozwój rolnictwa, 

• rozwój turystyki i wypoczynku, 

• rozwój usług związanych z obsługą ludności, rolnictwa oraz turystyki i wypoczynku; 

4. Cele przyrodnicze: ochrona walorów wszystkich elementów środowiska 

przyrodniczego, a więc: lasów, dobrych gleb, wód powierzchniowych i podziemnych, 

a także powietrza atmosferycznego; 

5. Cele kulturowe: zachowanie cennych zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym 

zabytków architektury i ich ekspozycji; 

6. Cele przestrzenne: kształtowanie ładu przestrzennego, w szczególności przy 

planowaniu, modernizacji i rozwoju zagospodarowania miejscowości gminnej,  

w której następuje koncentracja ludności. 

Polityka przestrzenna gminy będzie wyrażać się w inicjowaniu działań zmierzających 

do realizacji wyżej sformułowanych celów, uznanych w aktualnych warunkach za 

najważniejsze. Wymaga to wyprzedzającego przygotowywania i uzbrajania terenów dla 

budownictwa mieszkaniowego i usługowego oraz działalności produkcyjnej. Gospodarka 

ściekowa będzie rozwiązywana poprzez budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji 

sanitarnej. Prowadzona będzie modernizacja sieci elektroenergetycznych, zapewniająca 

poprawę parametrów zasilania w energię elektryczną mieszkańcom wsi odczuwającym braki 

w tym zakresie.  

Poprawa obsługi mieszkańców będzie osiągana m.in. przez dostosowywanie 

systemów oświaty i służby zdrowia do zmieniających się uwarunkowań, zwłaszcza 

demograficznych. Chodzi tu głównie o spodziewane zmniejszenie liczebności młodzieży  

w wieku gimnazjalnym o ponad 25% w latach 2011-2018 i zwiększenie udziału ludności  
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w wieku poprodukcyjnym. Czynione będą też starania na rzecz rozwoju kultury, zwiększenia 

bezpieczeństwa publicznego i zabezpieczenia przeciwpożarowego. 

Realizacja celów gospodarczych w warunkach gospodarki rynkowej odbywać się 

będzie poprzez wspomaganie przedsięwzięć gospodarczych prowadzących do uruchamiania 

lub powiększania skali produkcji i usług, a poprzez to do zmniejszania bezrobocia, wzrostu 

zamożności i lepszego zaspokajania potrzeb ludności.  

Realizacja celów przyrodniczych powinna się odbywać poprzez egzekwowanie 

przepisów prawnych dotyczących ochrony przyrody, ochrony środowiska, lasów, ochrony 

gleb. Należy  współdziałać z właścicielami gruntów i administracją leśną w realizacji 

zalesiania. Współpracując z odpowiednimi organami ochrony środowiska dążyć się będzie do 

wprowadzenia form ochrony prawnej środowiska w dostosowaniu do rangi występujących 

walorów. Ochronie wód służyć będą budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz 

zorganizowany system odbioru i utylizacji odpadów stałych. 

 Ochrona wartości kulturowych będzie polegała na utrzymaniu należytego stanu 

technicznego obiektów zabytkowych i uzgadnianiu z Państwową Służbą Ochrony Zabytków 

wszelkich przedsięwzięć w ustanowionych strefach ochrony konserwatorskiej, w odniesieniu do 

obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków oraz obiektów zainteresowania konserwatorskiego. 

Polityka przestrzenna gminy będzie realizowana poprzez sterowanie procesem 

sporządzania planów miejscowych, kierując się wskazaniami niniejszego studium oraz 

egzekwowanie przepisów prawa budowlanego. 

Głównym ośrodkiem administracyjno-usługowym, wielofunkcyjnym pozostanie wieś 

gminna – Grębków. 

 

Wyznacza się obszary funkcjonalne wskazane również na załączniku graficznym nr 3 

„KIERUNKI”: 

• ML – obszar zabudowy związanej z gospodarką leśną lub rybacką, 

• PE - obszary powierzchniowej eksploatacji surowców, 

• M - obszary wielofunkcyjne wsi – zabudowa zagrodowa, jednorodzinna i usługowa, 

• M1 – obszary zabudowy jednorodzinnej, 

• M2 – obszary zabudowy jednorodzinnej i letniskowej, 

• M3 – obszary zabudowy letniskowej, 

• M4 – obszary zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 
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• U, UO, – obszary zabudowy usługowej, w tym celu publicznego o znaczeniu 

lokalnym, 

• US – obszary zabudowy z usługami sportu, turystyki i rekreacji, 

• ZP, UM - zabytkowe parki dworskie z zabudową mieszkaniową z usługami położone 

w strefie konserwatorskiej „A” i „B”, 

• UK – obszary usług kultu religijnego,  

• PU – obszary zabudowy produkcyjno-usługowej,  

• RP – obszary urządzeń produkcji gospodarki rolnej,  

• ZC  – cmentarze z pasem izolującym, 

• ZP – zabytkowe parki dworskie, 

• OZE 1 - obszar lokalizacji instalacji solarnych ze strefą oddziaływania, 

• OZE 2 – obszar lokalizacji małej elektrowni wodnej, 

• Obiekty infrastruktury,  

• Pas autostrady 
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II.  Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz 

użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone z zabudowy 

Ilekroć w dalszej części tekstu będzie mowa o usługach uciążliwych należy przez  

to rozumieć obiekty zaliczone do inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać  

na środowisko, określone w przepisach odrębnych. 

Ilekroć będzie mowa o usługach nieuciążliwych należy przez to rozumieć obiekty nie 

zaliczone do inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określonych 

w przepisach odrębnych. 

Ilekroć będzie mowa o usługach bytowych należy przez to rozumieć obiekty nie 

zaliczone do inwestycji mogących zawsze oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko, określonych w przepisach odrębnych. 

Dla niżej wymienionych terenów, w konkretnych uwarunkowaniach lokalizacyjnych, 

dopuszcza się odstąpienie od określonych wymagań i parametrów, o ile będzie możliwość 

zabudowy działki zgodnie z przepisami szczególnymi.  

 

Obszary rolne. Obszar obejmuje: 

• tereny upraw polowych, sadowniczych, ogrodniczych, 

• łąki, pastwiska, nieużytki, 

• rozproszoną zabudowę zagrodową. 

W granicach tego obszaru znajdują się korytarze ekologiczne, które wskazuje się do 

wyłączenia spod zabudowy. Możliwa jest budowa urządzeń i sieci infrastruktury oraz 

urządzeń wodnych. 

Dla zabudowy zagrodowej ustala się możliwość rozbudowy istniejących budowli bądź 

budowy nowych w ramach tej samej funkcji:  

• maksymalna wysokość budynków mieszkalnych 9,5 m, 

• wysokość budynków gospodarczych 7m, a w uzasadnionych przypadkach, ze względu 

na rodzaj produkcji rolnej lub hodowlanej – do 12m, 

• wysokość urządzeń i budowli związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego: 

według indywidualnych potrzeb. 
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ML – obszar zabudowy związanej z gospodarką leśną lub rybacką. Realizacja zabudowy 

według indywidualnych potrzeb zgodnie z przepisami szczególnymi dotyczącymi gospodarki 

leśnej lub rybackiej.  

 

PE - obszary powierzchniowej eksploatacji surowców 

Tereny górnicze wymienione zostały w części “Uwarunkowania” oraz wskazane są na 

załączniku graficznym nr 3 „KIERUNKI”. Dla terenów górniczych ustala się: 

• zachowanie pasów ochronnych zgodnie z przepisami odrębnymi,  

• zakaz zabudowy z dopuszczeniem do realizacji obiektów kubaturowych, urządzeń 

komunikacyjnych oraz urządzeń pomocniczych bezpośrednio związanych  

z eksploatacją kopalin; 

• po wyeksploatowaniu kruszyw rekultywację terenu w kierunku rolno-leśnym. 

Dla terenów eksploatacji surowców naturalnych obowiązuje  zachowanie filarów 

ochronnych określonych w przepisach odrębnych, których wymiary zostaną określone 

podczas sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub przy 

sporządzaniu dokumentacji geologicznej. 

 

M - obszary wielofunkcyjne wsi – zabudowa zagrodowa, jednorodzinna i usługowa Są to 

obszary zainwestowane, w granicach których znajdują się: 

• centra wsi wykształcone wokół obiektów usługowych, 

• obiekty usług publicznych, 

• historyczne układy ruralistyczne. 

Zabudowa powinna być kształtowana w oparciu o główne ciągi komunikacyjne,  

z zaleceniem dogęszczenia w pierwszej kolejności istniejącej zabudowy. W dalszej kolejności 

powinno następować ich poszerzenie o tereny wykorzystywane rolniczo, bezpośrednio 

przylegające do obecnych terenów zwartej zabudowy. Dopuszcza się realizację zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej w formie bliźniaczej. Dopuszcza się przekształcanie 

opuszczonych zagród na zabudowę letniskową. 

W granicach historycznych układów ruralistycznych, których granice wskazane są na 

załączniku graficznym nr 3 „KIERUNKI” ustala się: 

• nakaz zachowania układu dróg publicznych, 

• nakaz utrzymania regionalno-historycznej skali zabudowy, 
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• ustala się maksymalna wysokość budynków mieszkalnych na 9 m (max. dwie 

kondygnacje z poddaszem użytkowym w drugiej kondygnacji), 

• ustala się maksymalna wysokość budynków użyteczności publicznej na 11 m (trzy 

kondygnacje z poddaszem użytkowym w trzeciej kondygnacji), 

• nowe inwestycje kubaturowe należy dostosować sposobem lokalizacji do 

historycznego układu i charakteru zabudowy istniejącej,  

• zakaz wprowadzania do krajobrazu kulturowego wsi wysokich masztów, 

• gminne inwestycje liniowe i drogowe w granicach stref ochronnych można prowadzić 

pod warunkiem przeprowadzenia równoległych badań archeologicznych polegających 

na sporządzeniu dokumentacji konserwatorskiej obiektów i nawarstwień kulturowych 

w granicach strefy ochrony. Wojewódzki konserwator zabytków w uzasadnionych 

przypadkach może odstąpić od warunku prowadzenia badań, 

• w planach miejscowych należy uwzględnić szczegółowe zasady dotyczące lokalizacji  

i sposobu umieszczania nośników reklamowych. 

Na pozostałej części obszaru ustala się wskaźniki urbanistyczne: 

• minimalna powierzchnia nowych działek budowlanych dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wydzielonych po uchwaleniu Studium  -  700 m² dla zabudowy 

wolnostojącej oraz 500 m² dla zabudowy bliźniaczej,  

•  minimalna powierzchnia nowych działek budowlanych dla zabudowy zagrodowej 

wydzielonych po uchwaleniu Studium  -  1000 m², 

• minimalna powierzchnia nowych działek budowlanych dla zabudowy usługowej 

wydzielonych po uchwaleniu Studium  -  500 m², 

• minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 40 %, licząc dla każdej działki 

budowlanej, 

• maksymalna wysokość budynków użyteczności publicznej 12 m, trzy kondygnacje 

naziemne, w tym trzecia jako poddasze użytkowe, 

• maksymalna wysokość budynków mieszkalnych 11 m, 

• maksymalna wysokość budynków gospodarczych 7m, a w uzasadnionych 

przypadkach, ze względu na rodzaj produkcji rolnej lub hodowlanej – do 12m. 

• wysokość urządzeń i budowli związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego lub 

działalności usługowej: według indywidualnych potrzeb,  

• dachy jedno-, dwu-, lub wielospadowe o kącie nachylenie do 45°. 
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W terenach we wsi Grodzisk, Ziomaki, Oszczerze i Proszew B budynki należy 

lokalizować w odległości nie mniejszej niż 100m od linii brzegu rzek Liwiec i Kostrzyń,  

z wyjątkiem obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub 

rybackiej. 

 

M1 – obszary zabudowy jednorodzinnej Są to obszary obecnie niezainwestowane,  

w znacznej części wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. 

Graniczą z zabudową wielofunkcyjną wsi stanowiąc jej kontynuację w funkcji zabudowy 

mieszkaniowej. Dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie 

wolnostojącej i bliźniaczej. Dopuszcza się lokalizację usług bytowych. Wskazane 

wykształcanie układów osiedlowych terenów budowlanych.  

Wskaźniki urbanistyczne: 

• minimalna powierzchnia nowych działek budowlanych dla zabudowy mieszkaniowej 

wydzielonych po uchwaleniu Studium  -  700 m² dla zabudowy wolnostojącej oraz 

500 m² dla zabudowy bliźniaczej,  

• minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 40 %, licząc dla każdej działki 

budowlanej, 

• maksymalna wysokość budynków mieszkalnych 11 m, 

• budynki gospodarcze jednokondygnacyjne o maksymalnej wysokości 6,5m, 

• nachylenie połaci dachowych do 45°. 

 

M2 – obszary zabudowy jednorodzinnej i letniskowej. Są to obszary obecnie 

niezainwestowane, wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. 

Realizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i letniskowej w formie wolnostojącej. 

Wskaźniki urbanistyczne: 

• minimalna powierzchnia nowych działek budowlanych wydzielonych po uchwaleniu 

Studium  -  1000 m², 

• minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 60 %, licząc dla każdej działki 

budowlanej, 

• maksymalna wysokość budynków mieszkalnych jednorodzinnych i letniskowych  

9,5 m, 

• maksymalna wysokość budynków gospodarczych 5,5m. 
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M3 – obszary zabudowy letniskowej. Są to obszary obecnie niezainwestowane, wymagające 

zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Realizacja zabudowy 

mieszkaniowej letniskowej w formie wolnostojącej.  

Wskaźniki urbanistyczne: 

• minimalna powierzchnia nowych działek budowlanych wydzielonych po uchwaleniu 

Studium  -  1000 m², 

• minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 60 %, licząc dla każdej działki 

budowlanej, 

• maksymalna wysokość budynków letniskowych 8 m, 

• maksymalna wysokość budynków gospodarczych 5,5m. 

 

 M4 - obszary zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Są to obszary w znacznym stopniu  

niezainwestowane, położone wzdłuż drogi wojewódzkiej lub w zasięgu jej 

oddziaływania. Graniczą z zabudową wielofunkcyjną wsi stanowiąc jej kontynuację w 

funkcji zabudowy mieszkaniowej i usług nieuciążliwych.  

Wskaźniki urbanistyczne: 

• minimalna powierzchnia nowych działek budowlanych umożliwiająca zamknięcie się 

na niej wykazanej, w wymaganych przepisami odrębnymi dokumentach, uciążliwości, 

• minimalna powierzchnia nowych działek budowlanych dla zabudowy mieszkaniowej 

wydzielonych po uchwaleniu Studium  -  700 m²,  

• minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 40 %, licząc dla każdej działki 

budowlanej, 

• maksymalna wysokość budynków mieszkalnych 11 m, 

• maksymalna wysokość budynków gospodarczych 7 m, 

• wysokość urządzeń i budowli związanych z prowadzeniem działalności usługowej: 

według indywidualnych potrzeb. 

 

U, UO – obszary zabudowy usługowej, w tym celu publicznego o znaczeniu lokalnym Są 

to obszary obecnie zainwestowane. Graniczą z zabudową wielofunkcyjną wsi stanowiąc jej 

kontynuację w funkcji zabudowy usługowej nieuciążliwej. Rozbudowa istniejących i budowa 

nowych budynków w oparciu o wskaźniki urbanistyczne: 

• minimalna powierzchnia nowych działek budowlanych – 500m2, 
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• minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 30 %, licząc dla każdej działki 

budowlanej, 

• maksymalna wysokość budynków o dominującej na działce funkcji 11m, 

• maksymalna wysokość urządzeń i budowli towarzyszących: według indywidualnych 

potrzeb. 

Dla terenów znajdujących się strefach ochrony konserwatorskiej obowiązują wskaźniki 

przytoczone w rozdziale IV.  

 

US - obszary zabudowy z usługami sportu, turystyki i rekreacji. Tereny położone we wsi 

Trzebucza. Wskaźniki według indywidualnych potrzeb. 

 

ZP,UM - zabytkowe parki dworskie z zabudową mieszkaniową z usługami położone w 

strefie konserwatorskiej „A” i „B”. Obowiązują zasady zagospodarowania i wskaźniki 

przytoczone w rozdziale IV. 

   

UK – obszary usług kultu religijnego Są to obszary zainwestowane. Dla obszarów 

położonych w strefach konserwatorskich obowiązują ustalenia dla tych stref - wszelkie 

działania inwestycyjne można prowadzić po uzyskaniu pozwolenia wojewódzkiego 

konserwatora zabytków. Działania inwestycyjne w pozostałych obszarach można prowadzić  

z uwzględnieniem przepisów odrębnych.  

 

PU – obszary zabudowy produkcyjno-usługowej Są to obszary obecnie niezainwestowane, 

Dopuszcza się lokalizowanie przedsięwzięć uciążliwych.  

Wskaźniki urbanistyczne: 

• minimalna powierzchnia nowych działek budowlanych umożliwiająca zamknięcie się 

na niej wykazanej, w wymaganych przepisami odrębnymi dokumentach, uciążliwości,  

• minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 20 %, licząc dla każdej działki 

budowlanej, 

• maksymalna wysokość budynków 12 m, 

• maksymalna wysokość urządzeń i budowli związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej: według indywidualnych potrzeb.  

 

RP – obszary urządzeń produkcji gospodarki rolnej. Budowa nowych budynków, budowli 

i urządzeń oraz rozbudowa istniejących według indywidualnych potrzeb i rozwiązań. 
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ZC  – cmentarze z pasem izolującym Ustala się pas izolujący teren cmentarny od innych 

terenów, o szerokości 50 m, w którym zakazuje się lokalizowania budynków mieszkalnych 

oraz studni do pobierania wody pitnej. 

 

OZE 1 - obszar lokalizacji instalacji solarnych ze strefą oddziaływania. Teren położony 

we wsi Podsusze. Lokalizacja obiektów i urządzeń do wytwarzania energii. 

 

OZE 2 - obszar lokalizacji małej elektrowni wodnej. Teren położony we wsi Proszew B. 

Lokalizacja obiektów i urządzeń do wytwarzania energii. 
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III.  Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, 

ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego  

Zgodnie z przepisami Prawa ochrony środowiska (art. 72) w studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zapewnia się warunki utrzymania 

równowagi przyrodniczej i racjonalną gospodarkę zasobami środowiska. Poniżej wskazano 

kierunki środowiskowe zagospodarowania gminy.  

1. Ochrona prawna 

Ochroną objęte są następujące elementy przestrzeni gminy: tereny zieleni, 

zadrzewienia i krajobraz. 

Wśród elementów rzeźby terenu w gminie Grębków ochronie przed niszczeniem 

brzegów i gruntów pod wodami podlegają naturalne zbiorniki wodne (oczka wodne) i koryta 

rzek. Wśród elementów rzeźby terenu i krajobrazu ochronie prawnej podlegają wydmy. Na 

terenie gminy Grębków piaski eoliczne występują w formie nieregularnych pól. Nie 

wykształciły się tu wydmy.   

Pośrednio natomiast niektóre elementy rzeźby i krajobrazu są chronione jako miejsca 

występowania zbiorowisk roślinnych lub siedlisk cennych gatunków fauny. I tak północno-

wschodnia część gminy znajduje się w granicach Siedlecko-Węgrowskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu, który zajmuje w gminie ok. 900 ha, co stanowi niespełna 7 % jej 

powierzchni.  

Zakres dopuszczalnych działań i ustaleń ochrony środowiska dla przedmiotowego 

obszaru chronionego krajobrazu określono w stosunku do czynnej ochrony ekosystemów 

leśnych, czynnej ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych oraz czynnej ochrony 

ekosystemów wodnych. 

Dolinę Kostrzynia w granicach gminy objęto ochroną w formule obszaru specjalnej 

ochrony ptaków (OSO) Natura 2000 PLB 140009. Ostoja obejmuje dolinę rzeki wraz z łąkami, 

mokradłami i kompleksami stawów rybnych i na terenie gminy Grębków ma powierzchnię   

1674,4 ha. Lokalnie zachowały się torfowiska niskie. Dosyć licznie, chociaż w niewielkich 

płatach, występują lasy łęgowe i olsy porzeczkowe. Obszar pełni funkcje korytarza 

ekologicznego o znaczeniu krajowym. 
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Dolinę Liwca objęto ochroną jako obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO) Natura 

2000 Dolina Liwca PLB 140002 oraz jako specjalny obszar ochrony siedlisk (SOO) Natura 

2000 - Ostoja Nadliwiecka  PLH 140032. 

Obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Liwca na terenie gminy Grębków obejmuje 

powierzchnię 638,9 ha. Obszar ten jest ważną ostoją ptaków wodno-błotnych, szczególnie  

w okresie lęgowym. W dolinie Liwca przeważają łąki i pastwiska, lokalnie występują łęgi 

olchowe i olchowo-jesionowe oraz niewielkie kompleksy leśne z dominującym udziałem 

sosny.  

Specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Nadliwiecka na terenie gminy Grębków 

obejmuje 825,9 ha. Charakterystycznym elementem krajobrazu doliny Liwca są łąki  

i pastwiska oraz lasy łęgowe. Na poziomie tarasu zalewowego Liwca, w tym na terenie gminy 

Grębków, występują starorzecza (naturalne zbiorniki wodne będące fragmentem byłego 

koryta powstałe w wyniku erozyjnej i akumulacyjnej działalności rzeki zmieniającej często 

swoje koryto w granicach tarasu zalewowego). Strome i wklęsłe brzegi tych zbiorników 

porastają gatunki wierzb Salix, topole Populus oraz olsza czarna Alnus glutinosa. Wypukłe, 

niskie i płaskie brzegi zasiedla roślinność namuliskowa i szuwarowa, przechodząca  

w zewnętrzny pas zarośli, zadrzewień lub łąk.  

W gminie ochroną objęto także drzewa, grupy drzew, aleję modrzewiowo-świerkową i 

głazy narzutowe w formie 14 pomników przyrody. 

Prawną ochroną objęty jest zbiornik wód podziemnych w utworach 

przedczwartorzędowych. W tej części zbiornika GZWP nr 215A wprowadzono wysoką 

ochronę (OWO) z uwagi na dobrą izolację poziomu z wodami o dobrej i trwałej jakość, ale  

o ograniczonych zasobach.  

Ponadto ochronie podlegają tereny ujęć wody (w Grębkowie, Kopciach, Leśnogórze. 

Polkowie - Sagałach).  

2. Ochrona planistyczna 

Ochrona planistyczna na poziomie studium powinna obejmować:  

• System Przyrodniczy Gminy, stanowiący aktywny biologicznie i ciągły przestrzennie 

układ siedlisk o charakterze naturalnym,  

• Obszary projektowane do ochrony prawnej do czasu uzyskania odpowiedniego 

statusu.  
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Elementy Systemu Przyrodniczego Gminy powinny być obejmowane ochroną 

planistyczną polegającą na:  

• ochronie naturalnego krajobrazu dolin rzecznych i zbiorników wodnych, ochronie 

krajobrazu naturalnych ekosystemów,  

• szczególnej dbałości o estetykę krajobrazu, w tym ochronę punktów i panoram 

widokowych,  

• szczególnej dbałości o harmonię użytkowania gospodarczego z wartościami 

przyrodniczo-krajobrazowymi, 

• wymogu zachowania przestrzennej zwartości oraz przestrzennych powiązań pomiędzy 

obszarami o wysokiej aktywności biologicznej, 

• ograniczeniu wpływu czynników antropogenicznych mogących negatywnie 

oddziaływać na ich stan, m.in. poprzez zakaz lokalizowania inwestycji mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko. 

Przede wszystkim wskazuje się do ochrony planistycznej korytarze ekologiczne. Ma 

to na celu zachowanie ich drożności ekologiczno-przestrzennej poprzez zakazy, nakazy  

i zalecenia, m.in.:  

• zakaz składowania odpadów komunalnych, przemysłowych i energetycznych, 

lokalizacji wylewisk gnojowicy i nieczystości oraz grzebowisk zwierząt, 

• zakaz tworzenia nasypów ziemnych, usytuowanych poprzecznie do osi korytarza, 

• zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, eksploatacji surowców naturalnych, 

• nakaz poszerzania /lub wykonywania/ przepustów w przecinających korytarz 

nasypach drogowych i kolejowych, 

• zalecenie kształtowania pasmowych struktur przyrodniczych /łąk, zadrzewień/, 

• zalecenie restytucji użytków zielonych kosztem gruntów ornych. 

Ochroną planistyczną naleŜy objąć obszary i obiekty projektowane do ochrony prawnej: 

• postulowany Rezerwat Stawiska, 

• postulowane 2 użytki ekologiczne. 

Na terenie gminy Grębków nie objęto dotychczas ochroną rezerwatową żadnych 

terenów. Niemniej z uwagi na wartości przyrodnicze od lat wskazuje się na potrzebę 

utworzenia rezerwatu oraz dwóch użytków ekologicznych tj.:  

• Rezerwat „Stawiska” obejmujący środkowy fragment kompleksu leśnego położonego 

pomiędzy Grębkowem, Stawiskami a Jabłonną, powierzchnia terenu planowanego pod 

rezerwat wynosi ok. 95 ha. Fragment ten stanowi wielogatunkowy żyzny las liściasty  

i las mieszany; 
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• Użytek ekologiczny – niewielki zbiornik wodny położony ok. 1 km na wschód od 

zabudowy wsi Kopcie; 

• Użytek ekologiczny – niewielki zbiornik wodny położony ok. 1 km na północ od 

miejscowości Grębków. 

 

Projektowane użytki ekologiczne 

Użytki ekologiczne zostały wprowadzone jako nowa forma ochrony przyrody na 

podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody z dn. 16 października 1991r. Są to 

zazwyczaj niewielkie obszarowo pozostałości ekosystemów mające znaczenie dla zachowania 

unikatowych zasobów genowych i typów środowisk. Użytki ekologiczne odgrywają 

szczególną rolę w zachowaniu bioróżnorodności krajobrazu i w kształtowaniu lokalnego 

mikroklimatu. Na terenie gminy Grębków wytypowano dwa obiekty kwalifikujące się do 

ochrony prawnej w formie użytku ekologicznego. Są to niewielkie zbiorniki o lokalizacji 

wskazanej powyżej. 

Do czasu wprowadzenia ochrony prawnej na obszarze projektowanych użytków 

ekologicznych zaleca się: 

• utrzymanie istniejących stosunków wodnych;  

• zachowanie występujących zbiorowisk roślinnych; 

zakazuje się: 

•  eksploatacji torfu lub surowców mineralnych. 

Na terenie gminy nie proponuje się ustanowienia nowych pomników przyrody. 

3. Techniczna ochrona środowiska 

W celu minimalizacji skutków emisji zanieczyszczeń antropogenicznych do 

środowiska (gazy , pyły, ścieki, odpady) oraz poprawy standardu życia mieszkańców gminy 

należy realizować systemy infrastruktury technicznej i komunalnej a mianowicie: 

• zbiorowe systemy zaopatrzenia w wodę – po stworzeniu możliwości podłączenia do 

sieci wodociągowej należy zlikwidować istniejące studnie kopane lub zabezpieczyć  

w sposób uniemożliwiający wprowadzenie zanieczyszczeń do warstwy wodonośnej; 

• zbiorowe systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków, a po stworzeniu 

możliwości podłączenia do kolektora sanitarnego należy zlikwidować bezodpływowe 

zbiorniki na ścieki, 

• zbiorowe systemy selektywnego gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych oraz 

recyklingu i utylizacji, 
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Jednocześnie należy podejmować działania w celu racjonalizacji zużycia wód 

podziemnych (opomiarowanie, likwidacja strat na sieci itp.) oraz nośników energii cieplnej 

(modernizacje systemów grzewczych, uszczelnienie budynków itp.). W terenach zabudowy 

rozproszonej, trudnej do objęcia zbiorowymi systemami, w których dopuszcza się 

indywidualne systemy zaopatrzenia w wodę oraz gromadzenia i oczyszczania ścieków 

(studnie, bezodpływowe zbiorniki na ścieki, oczyszczalnie przydomowe) prowadzić należy 

systematyczny monitoring techniczny obiektów. 

Ponadto celem ochrony wód powierzchniowych i podziemnych przed 

zanieczyszczeniami komunikacyjnymi oraz zmniejszenia szkodliwości dróg jako barier 

antropogenicznych dla fauny należy: 

• dążyć do uszczelnienia rowów przydrożnych odprowadzających zanieczyszczone 

wody opadowe z koron dróg publicznych, 

• odprowadzać wody z koron dróg publicznych, parkingów, stacji paliw, zakładów 

mechaniki pojazdowej itp. poprzez urządzenia oczyszczające (separatory 

ropopochodnych), 

• wykonać w ramach modernizacji dróg przepusty ekologiczne dla zwierząt  

w przypadku przecinania przez drogę korytarza ekologicznego lub węzła 

ekologicznego. Barierami ekologicznymi utrudniającymi swobodną migrację zwierząt 

jest zwarta zabudowa wiejska oraz drogi o znacznym nasileniu ruchu. Zabudowa 

wiejska ma charakter tzw. ulicówek, ale na terenie gminy Grębków nie występują 

miejscowości tworzące długie bariery ekologiczne. Ograniczenia dla migrujących 

większych zwierząt z powodu zabudowy są niewielkie, ale istotną barierą jest droga 

wojewódzka. Natomiast głównym obszarem konfliktowym na obszarze gminy będzie 

trasa przyszłej autostrady A-2 relacji Warszawa –  Terespol przechodząca przez 

południowe krańce gminy. Nowoczesna autostrada będzie posiadać wiele 

zabezpieczeń ograniczających kolizje zwierząt z pojazdami, takie jak przejścia, 

bariery uniemożliwiające wtargnięcie na jezdnię, ekrany i inne. Znacznie ograniczy to 

negatywne oddziaływanie planowanej autostrady na siedliska przyrodnicze, florę  

i faunę, ale ich nie wyeliminuje.  

W celu ochrony krajobrazu należy dążyć do kablowania linii elektroenergetycznych 

oraz osłaniania wielopiętrowymi zadrzewieniami obiektów dysharmonijnych. 

 Główne źródła lokalnych zanieczyszczeń powietrza występujące w gminie Grębków 

to transport samochodowy i paleniska domowe. Do głównych kierunków działań 



 19 

zmierzających do ochrony ludności i środowiska przed szkodliwymi substancjami 

emitowanymi do atmosfery należy zaliczyć: 

• zwiększenie zużycia paliwa bezołowiowego (poprawa sytuacji może następować  

w wyniku działań rządu, samorząd lokalny nie ma praktycznie na to żadnego wpływu); 

• lokalizowanie zabudowy mieszkalnej w pewnej odległości od tras komunikacyjnych  

o dużym nasileniu ruchu; 

• ograniczanie emisji szkodliwych gazów i pyłów przez istniejące zakłady usługowe  

i rzemieślnicze; 

• ścisłe przestrzeganie przepisów o ochrony atmosfery w przypadku nowych inwestycji; 

• stwarzanie możliwości zamiany paliwa używanego w paleniskach domowych 

(głównie węgla kamiennego) na inne, nie emitujące szkodliwych gazów i pyłów do 

atmosfery (gaz ziemny, oleje opałowe, instalacje geotermiczne, prąd elektryczny, 

drewno opałowe, słoma i inne). 

• budowa ciepłowni (w większych miejscowościach) dla całych osiedli z wykorzystaniem 

odpowiednich technologii zabezpieczających przed emisją szkodliwych gazów. 

4. Kształtowanie walorów środowiska. 

Kształtowanie walorów środowiska obejmuje kierunki w zakresie kompensacji 

przyrodniczej, renaturyzacji, rekultywacji oraz wzbogacania środowiska, a mianowicie: 

a) rekultywację nieużytków, terenów poeksploatacyjnych i innych zdegradowanych-

należy preferować rekultywację poprzez zalesienia lub tworzenie zbiorników 

wodnych (tereny poeksploatacyjne), 

b) zalesienia gruntów najniższych klas bonitacyjnych, zdegradowanych oraz 

zagrożonych erozją, 

c) odtwarzanie pasmowych lub pasmowo-węzłowych zalesień przywodnych w dolinach 

rzek, 

d) kształtowanie zalesień na granicach zbiorników wodnych i dolin rzecznych z polami 

ornymi (bariery ekologiczne chroniące przed spływem nawozów i środków 

chemicznej ochrony roślin do wód powierzchniowych) oraz w pasach dróg, 

e) zwiększanie retencji wodnej dolinowej (zalesienia, zbiorniki wodne), ograniczanie 

regulacji cieków,  

f) harmonizowanie zabudowy ze skalą i charakterem krajobrazu. 
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5. Kierunki rozwoju gospodarki łowieckiej 

Racjonalnie prowadzona gospodarka łowiecka winna uwzględniać następujące 

uwarunkowania występujące w siedliskach: 

• naturalną pojemność łowisk wynikającą z zasobności i dostępności bazy pokarmowej; 

• możliwości ochrony zwierzyny przed kłusownictwem, drapieżnikami  

i niekorzystnymi warunkami pogodowymi; 

• możliwości zwiększonej zachorowalności i śmiertelności zwierzyny w przypadku 

populacji przegęszczonych lub osłabionych. 

Główne kierunki działań zmierzające do utrzymania i wzbogacenia pogłowia 

gatunków łownych powinny obejmować: 

• wyeliminowanie przypadków wyrzucania do lasów odpadów i nieczystości z masarni  

i ubojni w celu ograniczenia rozszerzania się chorób wirusowych i pasożytniczych; 

• zwiększenie ochrony zwierzyny poprzez intensyfikowanie zimowego dokarmiania, 

tworzenie nowych poletek łowieckich, eliminowanie wałąsających się psów i kotów; 

• eliminowanie kłusownictwa; 

• podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia śmiertelności zwierzyny na 

szlakach komunikacyjnych; 

• eliminowanie źródeł wścieklizny. 

6. Kierunki ochrony wartości i zasobów środowiska przyrodniczego  - 

podsumowanie 

Podsumowując, biorąc pod uwagę walory przyrodnicze obszaru gminy oraz wymogi 

określone dla form i obszarów podlegających ochronie prawnej, w gminie Grębków kierunki 

ochrony wartości i zasobów środowiska przyrodniczego powinny być następujące. 

• ochrona wód otwartych powinna polegać przede wszystkim na zabezpieczeniu przed 

zagrożeniami wynikającymi z nie uregulowanej na terenie gminy sytuacji w zakresie 

odprowadzania ścieków (brak systemów kanalizacji zbiorczej) - działania polegające 

na utworzeniu, wzdłuż większych cieków, strefy obudowy biologicznej, 

przeciwdziałającej spływowi zanieczyszczeń z pól; 

• regulację wód należy znacząco ograniczać i prowadzić wyłącznie w oparciu  

o materiały naturalne; 

• na obszarach zalewowych nie należy realizować obiektów budowlanych;  
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• w zakresie ochrony powietrza działania winny sprowadzać się do tworzenia 

warunków likwidacji niskiej emisji; 

•  konieczność ochrony przed hałasem dotyczy głównie istniejących dróg, w tym  

w szczególności drogi wojewódzkiej, należy projektować zabezpieczenia naturalne  

w formie obudowy biologicznej szlaków komunikacyjnych;  

• należy zachowywać i chronić zieleń istniejącą, z uzupełnianiem zadrzewień  

i zakrzewień, zgodnie z charakterem siedliska, 

• pozostawianie, jako ważnych nisz ekologicznych - zadrzewień i zakrzewień 

śródpolnych, bagien i mokradeł, torfowisk;  

• należy zapobiegać fragmentacji i zmniejszaniu powierzchni niezbędnych dla 

właściwego funkcjonowania systemu przyrodniczego gminy, zachowywać ciągłość 

przestrzenną i funkcjonalną terenów zielonych; 

• zagęszczanie zabudowy mieszkaniowej i jej koncentracja powinny być planowane  

na terenach już zainwestowanych (zmniejszenie skutków rozwoju budownictwa  

na terenach niewystarczająco uzbrojonych i cennych przyrodniczo bądź o gorszych 

warunkach geotechnicznych; ochrona przestrzeni otwartych przed chaotycznym 

zainwestowaniem); 

• należy dążyć do uzależnienia rozwoju zabudowy o charakterze osiedlowym od 

wyeliminowania braków w infrastrukturze komunalnej, w tym zwłaszcza sieci 

kanalizacyjnej; 

• do niezbędnego minimum należy ograniczać lokalizację przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko; w przypadku konieczności wprowadzenia tego 

typu przedsięwzięć, wskazane jest wprowadzenie odpowiednich ograniczeń dla 

zagospodarowania w ich bezpośrednim sąsiedztwie, wynikających z przepisów 

odrębnych. 

 

Dla ochrony i kształtowania struktury przyrodniczej gminy należy przyjąć następujące 

kierunki działań: 

• stosowanie właściwych proporcji oraz względnie równomiernego rozmieszczenia na 

terenie gminy obszarów biologicznie czynnych, służące zachowaniu istniejących 

walorów środowiska;  Postuluje się, by w ustaleniach opracowywanych miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kotuń, uwzględnić następujące 

zasady zarządzania przestrzenią szczególnie istotne 
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• zachowanie i ochrona kompleksów przyrodniczych o najwyższym potencjale 

biologicznym, w szczególności dotyczy to lasów, cieków wodnych i ich dolin, 

naturalnych zbiorników wodnych, obniżeń bezodpływowych oraz ciągów powiązań 

przyrodniczych lokalnych i regionalnych;  

• ochrona i uzupełnianie zadrzewień śródpolnych, przydrożnych oraz towarzyszących 

ciekom i zbiornikom wodnym; 

• ochrona drobnych elementów naturalnej rzeźby terenu: dolin, obniżeń, skarp itp; 

• ochrona gleb wysokiej klasy przed zmianą przeznaczenia na cele nierolnicze; 

• ochrona gruntów leśnych przed zmianą przeznaczenia; 

• ochrona środowiska poprzez rozwój infrastruktury służącej poprawie stanu 

komponentów środowiska; 

• ograniczenie lokalizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko  

do inwestycji niezbędnych do funkcjonowania lokalnych i ponadlokalnych systemów 

inżynieryjnych oraz terenów przemysłowo – usługowych skupionych w jednolite 

kompleksy przestrzenne; 

• w przypadku likwidacji starych zadrzewień wzdłuż dróg, należy dążyć, o ile to 

możliwe do ich odtworzenia w optymalnym terenie, z uwzględnieniem 

dotychczasowego składu gatunkowego, celem zapewnienia kompensacji. 

Na obszarze chronionego krajobrazu – działania powinny być dodatkowo zgodne ze 

wskazanymi zasadami w zakresie ochrony środowiska i dopuszczalnymi działaniami  dla tego 

obszaru. 

Na obszarach Natura 2000  ochronie podlegają określone siedliska oraz gatunki, dla 

których ochrony obszary te zostały ustanowione. 

 W przypadku pomników przyrody – działania muszą być zgodne z przepisami ustawy 

o ochronie przyrody, które określają fakultatywne zakazy w stosunku do tej formy ochrony 

przyrody. 
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IV.  Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków 

1. Ochrona obiektów zabytkowych 

Wykaz obiektów objętych wpisem do rejestru zabytków: 

1. Dwór, Gałki 18, dat. 2 poł. XIX w., GEZ 210/1748, rej. A-310, z dn. 29.12.1983 r. 

2. Park, Gałki 18, dat. XIX-XX w., GEZ 211/1748, rej. A-310, z dn. 29.12.1983 r. 

3. Cmentarz przykościelny „Stary”, Grębków, dz. ew.291, dat. XIX-XX w., GEZ 217/1748,  

rej. A-457, z dn. 21.02.1997 r. 

4. Kościół parafialny, Grębków, ul. ks. J. Kukawskiego 7, dz. ew. 291, dat. pocz. XX w.,  

GEZ 218/1748, rej. A-308, z dn. 29.12.1983 r. 

5. Kapliczka w parku dworskim, Proszew, dat. pocz. XX w., rej. A-392, z dn. 07.04.1987 r. 

6. Budynek drewniany z Jagodnego w skansenie, Nowa Sucha, dat. 2 poł. XIX w., GEZ 334/1748, 

rej. A-425 z dn. 04.09.1993 r. 

7. Budynek drewniany z Szaniawy – Matysy w skansenie, Nowa Sucha, dat. 2 poł. XIX w.,  

GEZ 335/1748, rej. A-55/269 z dn. 25.09.1960 r. 

8. Dworek siedlecki w skansenie, Nowa Sucha, dz. ew. 220, dat. 2 poł. XIX w., GEZ 336/1748,  

rej. A-1037 z dn. 19.10.2011 r. 

9. Dwór Cieszkowskich w skansenie, Nowa Sucha, dat. 1 poł. VIII w., GEZ 337/1748, rej A-55/268 

z dn. 25.09.1960 r. 

10. Dwór klasycystyczny z Rudzienka k. Kołbieli w skansenie, Nowa Sucha, dat. pocz. XIX w.,  

GEZ 338/1748, rej. A-319 z dn. 29.12.1983 r. 

11. Karczma plebańska ze Skrzeszewa w skansenie, Nowa Sucha, dz. ew. 230/4, dat. XIX w.,  

GEZ 340/1748, rej. A-1037 z dn. 19.10.2011 r. 

12. Oficyna dworska z piwniczkami w skansenie, Nowa Sucha, dat. 2 poł. XVIII w.,  

GEZ 344/1748rej. A-55/269 z dn. 25.09.1960 r. 

13. Organistówka z Mokobód w skansenie, Nowa Sucha, dat. poł. XIX w., GEZ 345/1748, rej. A-397 

z dn. 20.08.1991 r. 

14. Park w skansenie, Nowa Sucha, dat. XIX w., GEZ 347/1748, rej. A-398 z dn. 20.08.1991 r. 

15. Plebania z Grębkowa w skansenie, Nowa Sucha, dat. pocz. XX w., GEZ 350/1748, rej. A-399  

z dn. 20.08.1991 r. 

16. Wiatrak holenderski z Ostrówka w skansenie, Nowa Sucha, dat. pocz. XX w., GEZ 354/1748,  

rej. A-425 z dn. 04.09.1993 r. 

17. Spichlerz w skansenie, Nowa Sucha, dat. pocz. XX w., GEZ 356/1748, rej. A-55/269  

z dn. 25.09.1960 r. 
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18. Grodzisko, Grodzisk, wczesne średniowiecze, GEZ 239/1748, Nr stanowiska i obszaru AZP 55-

75/1, rej. A-196/275/61 z dnia 15 .03.1961r. 

19. Cmentarzysko szkieletowe, Grodzisk, wczesne średniowiecze, GEZ 240/1748, Nr stanowiska i 

obszaru AZP 54-75/43, rej. A-196/845/70 z dnia 22.01.1970r. 

20. Osada, Grodzisk, wczesne średniowiecze, GEZ 241/1748, Nr stanowiska i obszaru AZP 55-75/2, 

rej. A-208/874/70 z dnia 30.11.1970r. 

21. Cmentarzysko szkieletowe, Żarnówka, wczesne średniowiecze, GEZ 242/1748, Nr stanowiska i 

obszaru AZP 55-74/1, rej. A-210/880/70 z dnia 30.11.1970r. 

 

Wszelkie prace podejmowane przy w/w obiektach w myśl art. 36.ust.1 Ustawy z dnia 

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162 poz. 1568 z późn. 

zm.) wymagają zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 

Na terenie gminy Kotuń znajduje się 157 obiektów posiadających walory zabytkowe, 

które nie zostały objęte wpisem do rejestru zabytków, a figurują w gminnej ewidencji 

zabytków (szczegółowy wykaz załączony w Uwarunkowaniach nr 18-174). Odnośnie 

obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków wszelkie prace wynikające z art. 39 ust 3 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 - prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz.1118,  

z późn. zm.), w myśl art. 3 ustawy z dn. 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 75  

poz. 474), wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Wszelkie inne 

prace inwestycyjne przy wymienionych obiektach oraz w ich otoczeniu (granice działek 

geodezyjnych) powinny uzyskać opinie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

2. Strefowanie krajobrazu kulturowego oraz warunki gospodarowania  

w poszczególnych strefach 

Na trenie gminy Grębków wyznacza się następujące strefy ochrony konserwatorskiej: 

Strefa „A” – pełnej ochrony historycznej struktury przestrzennej, obejmuje: 

Zespół dworsko-parkowy w Gałkach, 

Zespół dworsko-parkowy w Proszewie, 

Zespół dworsko-parkowy w Suchej, 

Teren wokół kościoła parafialnego w Grębkowie (cmentarz przykościelny), 

Teren wokół kościoła parafialnego w Kopciach (cmentarz przykościelny). 
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W odniesieniu do obiektów ujętych w strefie A wymagane jest: 

• zachowanie obiektów zabytkowych w ich obecnej formie przestrzennej wraz  

z najbliższym otoczeniem; 

• utrzymanie pierwotnych funkcji obiektów (zmiana funkcji możliwa po uzgodnieniu  

z konserwatorem zabytków); 

• konieczność przywracania utraconych wartości przez poprawę stanu technicznego 

obiektów zabytkowych; 

• zagospodarowanie terenu otoczenia w sposób zgodny z charakterem obiektu; 

• wszelkie działania inwestycyjne w obrębie strefy „A” wymagają uzgodnienia  

z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

 

Strefa „B” – ochrona zachowanych elementów zabytkowych, obejmuje: 

Teren cmentarza parafialnego w Grębkowie, 

Teren cmentarza w Kopciach, 

Teren folwarczny przy zespole dworsko-parkowym w Gałkach, 

Teren skansenu przy zespole dworsko-parkowym w Suchej, 

Teren cmentarza w Żarnówce, 

Teren wokół młyna w Żarnówce. 

 

W odniesieniu do obiektów w strefie B wymagane jest: 

• zachowanie elementów historycznego rozplanowania, utrzymania istniejącej sieci 

dróg, alei, (w przypadku cmentarzy sposobu podziału kwater, układu alejek) osi 

widokowych i kompozycyjnych; 

• zakazuje się wprowadzania do krajobrazu kulturowego wysokich masztów; 

• utrzymanie istniejących podziałów parcelacyjnych, gabarytów i charakteru zabudowy;  

• uzgadnianie z wojewódzkim konserwatorem zabytków sposobu zagospodarowywania 

działek, lokalizacji nowych obiektów, rodzaju zabudowy. 

 

Strefa „K” – ochrony krajobrazu kulturowego obejmuje: 

Teren przy cmentarzu parafialnym w Grębkowie, 

Teren przy cmentarzu mariawickim w Żarnówce, 

Teren przy cmentarzu parafialnym w Kopciach, 

Teren przy cmentarzu przykościelnym w Grębkowie, 
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Obszar w pobliżu grodziska wczesnośredniowiecznego w Grodzisku. 

 

W obrębie strefy „K” wymagane jest: 

• zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej, oraz nasadzeń wysoką roślinnością; 

• zakaz  wprowadzania do krajobrazu kulturowego wysokich masztów; 

• prace inwestycyjne w strefie należy konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków. 

 

Strefy ochrony konserwatorskiej, obejmujące stanowiska archeologiczne: 

Strefa „W” – ścisłej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, której 

podlegają stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków:  

• grodzisko wczesnośredniowieczne w Grodzisku; 

• cmentarzysko z okresu wczesnego średniowiecza w Grodzisku; 

• osada wczesnośredniowieczna w Grodzisku; 

• cmentarzysko z okresu wczesnego średniowiecza w Żarnówce.  

Na terenie strefy „W” zakazana jest działalność inwestycyjna, która nie zmierza do 

zachowania chronionego obiektu lub nie łączy się z jego rewaloryzacją. Prace związane  

z zabezpieczeniem i konserwacją zachowanych elementów oraz ich ekspozycją w terenie 

powinny zostać rozpoczęte po wykonaniu badań archeologicznych. 

 

Strefa „R” – strefa ochrony układów ruralistycznych obejmuje wsie historyczne wg 

wykazu umieszczonego w Uwarunkowaniach. 

• nakaz zachowania układu dróg publicznych; 

• nakaz utrzymania regionalno-historycznej skali zabudowy; 

• ustala się maksymalna wysokość budynków mieszkalnych na 9 m (max. dwie 

kondygnacje z poddaszem użytkowym w drugiej kondygnacji); 

• ustala się maksymalna wysokość budynków użyteczności publicznej na 11 m (trzy 

kondygnacje z poddaszem użytkowym w trzeciej kondygnacji); 

• montaż urządzeń technicznych na elewacjach frontowych budynków jest możliwy pod 

warunkiem skutecznego ich zamaskowania; 

• nowe inwestycje kubaturowe należy dostosować sposobem lokalizacji do 

historycznego układu i charakteru zabudowy istniejącej; 

• zakaz wprowadzania do krajobrazu kulturowego wsi wysokich masztów; 
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• minne inwestycje liniowe i drogowe w granicach stref ochronnych można prowadzić 

pod warunkiem przeprowadzenia równoległych badań archeologicznych polegających 

na sporządzeniu dokumentacji konserwatorskiej obiektów i nawarstwień kulturowych 

w granicach strefy ochrony. Wojewódzki konserwator zabytków w uzasadnionych 

przypadkach może odstąpić od warunku prowadzenia badań; 

• w planach miejscowych należy uwzględnić szczegółowe zasady dotyczące lokalizacji 

i sposobu umieszczania nośników reklamowych. 

  

Strefa „OW” – ochrony stanowisk archeologicznych, której podlegają stanowiska 

archeologiczne z terenu gminy, zawarte w gminnej ewidencji zabytków (wymienione w tab. 2 

w części Uwarunkowania), nie ujęte w rejestrze zabytków.   

W tej strefie działalność inwestycyjna połączona z pracami ziemnymi schodzącymi 

poniżej 0,30 m od obecnego poziomu gruntu musi zostać wcześniej uzgodniona  

z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i przeprowadzona pod nadzorem archeologiczno – 

konserwatorskim. Zakres i warunki prowadzenia prac archeologicznych i dokumentacyjnych 

oraz ich finansowania ustala Wojewódzki Konserwator Zabytków. 

W uzasadnionych przypadkach Wojewódzki Konserwator Zabytków może odstąpić od 

warunku przeprowadzenia badań archeologicznych, jakim są: 

• inwestycje liniowe i kubaturowe; 

• modernizacja i przebudowa dróg publicznych; 

• usuwanie karpin; 

• poszukiwanie i wydobywanie kopalin; 

• budowa urządzeń wodnych i regulacji wód; 

• niwelacja terenu. 
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V. Kierunki rozwoju systemów infrastruktury technicznej 

1. Zaopatrzenie w wodę  

Przyjęte kierunki rozwoju infrastruktury technicznej w zakresie zaopatrzenia w wodę 

Gminy Grębków mają na celu dostarczenie mieszkańcom wody o jakości odpowiadającej 

wymaganiom prawnym określonym dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w ilości 

odpowiadającej całkowitemu zapotrzebowaniu wody na cele bytowo-gospodarcze  

i  przeciwpożarowe. 

Zakłada  się objęcie terenów zabudowy na obszarze całej gminy zbiorczym systemem 

wodociągowym zasilanym z istniejących wodociągów grupowych: Grębków, Leśnowola, 

Polków Sagały, Kopcie. Zakłada się, w miarę możliwości technicznych, wykonanie spinek 

tych wodociągów, podwyższających niezawodność systemu zaopatrzenia w wodę, a także  

umożliwiającym ewentualne wyłączenie z eksploatacji ujęcia w Kopciach.            

Sieć wodociągowa,  powinna być realizowana w systemie pierścieniowo-

rozgałęzionym, co gwarantuje właściwe parametry techniczne dostaw wody.  

Zakłada się zasilanie południowych krańców Gminy (część wsi Nowa Trzcianka)  

z wodociągu doprowadzonego z terenu Gminy Kałuszyn. 

Dopuszcza się pozostawienie poza zasięgiem wodociągu grupowego pojedynczych 

gospodarstw lub zabudowy letniskowej, znacznie oddalonych od sieci rozdzielczych. 

Dla terenów zabudowy przemysłowej i  produkcyjno- usługowej zakłada się 

zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego w miarę możliwości technicznych wynikających 

z wydajności ujęcia oraz istniejącej sieci wodociągowej.  

2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 

Przyjęte kierunki rozwoju gospodarki ściekowej mają na celu: 

• zorganizowanie zbiorczych systemów odprowadzania ścieków sanitarnych w celu 

zrównoważenia zaawansowanego systemu wodociągowania terenu Gminy 

wyposażeniem go w urządzenia do odprowadzania i oczyszczania ścieków. 

• oczyszczanie wszystkich powstających na terenie Gminy ścieków do parametrów 

wymaganych w przepisach prawnych dotyczących warunków wprowadzania ścieków 

do wód lub do ziemi. 
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Na podstawie liczby mieszkańców oraz orientacyjnych wskaźników jednostkowych 

zużycia wody, oszacowanych przy wykorzystaniu danych dotyczących faktycznego poboru 

wody z ujęć gminnych, sporządzono szacunkowy bilans ilości ścieków komunalnych 

(bytowych) powstających na terenie gminy, który zestawiono w poniższej tabeli. 

Orientacyjna ilość ścieków powstających na terenie Gminy Grębków 

 

l.p. Miejscowość 

Liczba 

mieszkańców 

Q śr d 

(m3/d) 

1. Grębków 422 46 

2. Jabłonna 132 14 

3. Kózki 177 18 

4. Ogródek 126 13 

5. Podsusze 280 28 

6. Stara Sucha 115 12 

7. Nowa Sucha 96 10 

8. Słuchocin 233 24 

9. Leśnogóra 218 22 

10. Stawiska 250 25 

11. Trzebucza 134 14 

12. Żarnówka 230 23 

13. Stara Trzcianka 175 18 

14. Kolonia Sinołęka 92 10 

15. Polków Sagały 273 28 

16. Polków Daćbogi 119 12 

17. Grodzisk 116 12 

18. Oszczerze 113 12 

19. Pobratymy 147 15 

20. Suchodół 183 19 

21. Ziomaki 135 14 

22. Kopcie 140 17 

23. Gałki 254 26 

24. Proszew 176 18 

25. Aleksandrówka 105 11 
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26. Chojeczno Cesarze 74 8 

27. Chojeczno Sybilaki 146 15 

28. Nowa Trzcianka  50 5 

 Razem 4711 500 

 

Powyższy bilans  ma charakter orientacyjny  i wymaga wykonania dokładniejszych 

obliczeń na etapie tworzenia koncepcji lub projektów rozwiązań w zakresie gospodarki 

ściekowej Gminy. 

Zakłada się rozwiązania gospodarki ściekowej na  terenie Gminy,  obejmujące:  

• Budowę  oczyszczalni ścieków w miejscowości Grębków oraz sieci kanalizacyjnej  

na terenie wsi: Grębków, Ogródek, Podsusze, a w dalszej kolejności także opcjonalnie 

na terenie wsi: Kózki i Jabłonna, Stawiska, Leśnogóra, Żarnówka oraz Stawiska; 

• Budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Gałki oraz systemu kanalizacji 

zbiorczej dla wsi: Gałki i Kopcie; 

• dowożenie ścieków z pozostałych miejscowości do  oczyszczalni ścieków lub 

rozwiązania lokalne - budowę  przydomowych oczyszczalni ścieków w pozostałych 

wsiach. 

 

Zakłada się następujące kierunki i priorytety rozwoju gospodarki ściekowej na terenie 

Gminy Grębków: 

 

I . Budowa oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacyjnego grawitacyjno-ciśnieniowego 

dla  miejscowości gminnej i terenów z nią sąsiadujących 

 W pierwszym etapie tego przedsięwzięcia będzie zrealizowana budowa oczyszczalni 

ścieków w Grębkowie wraz z podłączeniem do niej wsi Grębków, a następnie Podsusze  

i Ogródek.  W drugim etapie zostanie wykonana kanalizacja na terenie sąsiednich: Kózki, 

Jabłonna, a także wsi: Stawiska, Leśnogóra, Żarnówka, Polków Sagały położonych  

w niedalekiej odległości od planowanej oczyszczalni i posiadających stosunkowo dużą 

liczbę mieszkańców.  

 Rejon lokalizacji oczyszczalni ścieków został zaznaczony orientacyjnie na załączniku 

graficznym. Ścieki oczyszczone będą odprowadzane do rzeki Śmierdziuchy. Zakładana 

przepustowość oczyszczalni 300-400 m3/d. Z uwagi na usytuowanie oczyszczalni  

w pobliżu zabudowy mieszkaniowej, rozwiązanie techniczno-technologiczne tego obiektu 



 31 

powinno zapewniać ograniczenie zasięgu oddziaływania oczyszczalni do granic jej terenu. 

 W bilansie oczyszczalni należy przewidzieć ścieki dowożone z terenów 

nieskanalizowanych. 

 

II. Budowę oczyszczalni ścieków oraz objęcie systemem kanalizacji zbiorczej 

miejscowości: Gałki i Kopcie 

 Dla tych miejscowości planuje się budowę oczyszczalni ścieków w Gałkach  

o przepustowości około 200 m3/d,  z podłączeniem do niej wymieniowych wsi systemem 

kanalizacyjnym oraz dowożeniem ścieków z okolicznych terenów nieskanalizowanych.  

Rejon lokalizacji oczyszczalni  został orientacyjnie zaznaczony na załączniku graficznym. 

Ścieki oczyszczone będą odprowadzane do rzeki Kostrzyń. Z uwagi na usytuowanie 

oczyszczalni w pobliżu terenów zabudowy, zasięg oddziaływania tego obiektu nie może 

wykraczać poza granice działki oczyszczalni, co należy uwzględnić przy projektowaniu 

rozwiązań technicznych i technologicznych tego obiektu. 

 

III. Rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie pozostałych miejscowości może być 

zrealizowane w następujących wariantach: 

• w systemie rozproszonym z  zastosowaniem indywidualnych przydomowych 

oczyszczalni ścieków, 

• w oparciu o planowane oczyszczalnie ścieków poprzez dowożenie ścieków taborem 

asenizacyjnym ze szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie posesji 

• docelowo poprzez wykonanie podłączenia do zbiorczego systemu kanalizacji 

doprowadzającego ścieki do planowanych oczyszczalni ścieków. 

W każdym wariancie  gospodarki ściekowej, także na terenach wsi przeznaczonych do 

skanalizowania, dopuszcza się pozostawienie gospodarstw, szczególnie położonych  

na terenach zabudowy rozproszonej, poza zasięgiem zbiorczej kanalizacji sanitarnej.  

Dla terenów tych dopuszcza się alternatywnie: 

• gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach bezodpływowych i dostarczanie ich 

transportem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków, 

• budowę lokalnych systemów oczyszczania ścieków (oczyszczalni przydomowych)  

z  zachowaniem określonych w przepisach prawnych warunków ich lokalizacji oraz 

wymaganej efektywności w zakresie jakości oczyszczonych ścieków. 



 32 

Wymienione powyżej lokalne rozwiązania gospodarki ściekowej powinny być także 

stosowane przejściowo na terenach zabudowy zwartej, do czasu objęcia tych terenów 

zbiorczymi systemami kanalizacyjnymi. 

Zabrania się wykorzystywania studni kopanych do celów budowy zbiorników  

na ścieki, a także odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód lub do gruntu. 

Tereny zabudowy usługowej i produkcyjno- usługowej planuje się objąć zbiorowym 

systemem odprowadzania i oczyszczania ścieków, o ile taki system jest planowany na danym 

terenie, z zastrzeżeniem zapisów dotyczących przyjmowania ścieków przemysłowych do 

kanalizacji gminnej.   

Jeśli ścieki z tych terenów nie mogą być wprowadzane do kanalizacji gminnej, dla 

terenów tych obowiązują rozwiązania indywidualne (oczyszczalnie lokalne lub szczelne 

zbiorniki bezodpływowe). 

Ścieki przemysłowe  mogą być wprowadzane do gminnego systemu kanalizacji 

sanitarnej w miarę możliwości technicznych, technologicznych i formalnych, wynikających z: 

• ilości i jakości produkowanych ścieków przemysłowych, 

• możliwości uwzględnienia ścieków przemysłowych w bilansach gminnych 

oczyszczalni ścieków, 

• stopnia skoordynowania lokalizacji nowych obiektów z realizacją gminnych 

systemów kanalizacyjnych, 

• przepisów prawnych dotyczących odprowadzania i oczyszczania ścieków 

przemysłowych.  

Dla terenów produkcyjno-usługowych dopuszcza się lokalizację indywidualnych 

systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków spełniających wymogi przepisów 

prawnych, na terenach własnych przedsiębiorców, o zasięgu oddziaływania nie 

wykraczającym poza granice tych terenów.   

Odprowadzanie wód opadowych z terenów utwardzonych przewiduje się do wód 

powierzchniowych lub do gruntu, z zachowaniem warunków określonych w przepisach 

prawnych.  

Na terenach  produkcyjno-usługowych lokalizacja zakładów wymaga rozwiązania 

gospodarki ściekowej oraz wodami opadowymi powstającymi na terenie tych zakładów. 

Wody opadowe odprowadzane z terenów zanieczyszczonych powinny być podczyszczane 

zgodnie z przepisami prawa wodnego.  
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Dopuszcza się bezpośrednie odprowadzanie do gruntu wód opadowych z terenów 

zabudowy mieszkaniowej.  

Wody opadowe nie mogą być wprowadzane do kanalizacji sanitarnej ani też 

doprowadzane do oczyszczalni ścieków. 

3. Gospodarka odpadami  

Zasady funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, w tym odpadami 

komunalnymi opisuje Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami (WPGO) dla Mazowsza na 

lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023.  Plan ten określa  regiony gospodarki 

odpadami wraz z instalacjami regionalnymi przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) 

do ich obsługi.  Gmina Grębków należy do regionu ostrołęcko-siedleckiego. 

System gospodarowania odpadami komunalnymi obejmuje szereg spójnych działań, 

których realizacja pozwoli na spełnienie postawionych celów i osiągnięcie wymaganego stanu 

gospodarki odpadami jako całości.  WPGO  wyznacza instalacje do przyjmowania odpadów, 

które muszą być zagospodarowane w ramach regionu, to jest: 

• zmieszanych odpadów komunalnych, 

• odpadów zielonych, 

• odpadów stanowiących pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania. 

Pozostałe rodzaje odpadów zebrane selektywnie lub wyodrębnione z odpadów zmieszanych, 

mogą być kierowane zgodnie z zasadą bliskości do innych instalacji przetwarzających 

odpady, takich jak: 

• sortownie odpadów selektywnie zebranych, w tym odpadów opakowaniowych, 

• instalacje produkcji komponentów paliwa alternatywnego (RDF), 

• instalacje zagospodarowania gruzu budowlanego, 

• instalacje zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych, 

• instalacje zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

Instalacje te mogą funkcjonować w ramach zakładu, w skład którego wchodzi 

instalacja regionalna. Odpady przeznaczone do składowania powinny być przekazywane na 

składowiska pełniące funkcje instalacji regionalnych lub zastępczych, zlokalizowanych w tym 

samym regionie gospodarki odpadami komunalnymi, w którym funkcjonuje dana instalacja 

wytwarzająca odpady.  
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Jako główną metodę zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych na 

terenie regionu ostrołęcko-siedleckiego przyjęto  mechaniczno-biologiczne przetwarzanie 

(MBP). 

Gmina realizuje nałożone na nią przepisami prawnymi zadania w zakresie gospodarki 

odpadami poprzez:  tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych, zapewnienie 

budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych 

instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych; objęcie wszystkich właścicieli 

nieruchomości systemem gospodarowania odpadami komunalnymi; nadzorowanie 

gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacji zadań powierzonych podmiotom 

odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. W celu zorganizowania 

odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wójt  przeprowadza przetarg na 

odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub przetarg na odbieranie 

i zagospodarowanie tych odpadów. W pierwszym przypadku, to gmina wskazuje do których 

instalacji regionalnych lub zastępczych zostaną skierowane odpady, natomiast  

w drugim – to przedsiębiorca wybiera instalację wskazaną dla właściwego regionu, do której 

trafiają odpady.  

Gmina ustanawia zasady i sposoby selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

obejmującego co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne i opakowania 

wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady 

materiałowe ulegające biodegradacji. Do obowiązków samorządu należy tworzenie punktów 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla 

wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazanie miejsc zbiórki sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, a także zapewnienie osiągnięcia 

odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

kierowanych do składowania. Rada gminy określa niższe stawki opłat za odpady jeżeli są 

zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

Ważnym obowiązkiem gminy jest również prowadzenie działań edukacyjnych  

i informacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, 

szczególnie w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, udostępnienie  

na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, informacji dotyczącej 

gospodarowania odpadami komunalnymi, prowadzenie corocznej analizy stanu gospodarki 

odpadami komunalnymi, umożliwiającej weryfikację możliwości technicznych  

i organizacyjnych.  
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Zgodnie z zapisami Krajowego Programu Gospodarki Odpadami 2014 i wytyczonymi 

celami w zakresie odzysku i recyklingu wymagane jest prowadzenie odpowiedniego systemu 

selektywnego zbierania i odbierania co najmniej następujących frakcji odpadów 

komunalnych: 

• odpady zielone z ogrodów i parków (pielęgnacji terenów miejskich), 

• papier i tektura (w tym odpady opakowaniowe, gazety itd.), 

• odpady opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, 

• tworzywa sztuczne i metale, 

• zużyte baterie i akumulatory, 

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

• przeterminowane leki, 

• chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), 

• meble i inne odpady wielkogabarytowe,  

• odpady budowlano-remontowe, 

• opakowania wielomateriałowe. 

Pozostałe frakcje odpadów obejmujące: chemikalia oraz zanieczyszczony papier 

i tektura, mogą być zbierane jako zmieszane odpady komunalne. 

Na terenach wiejskich odpady zielone mogą być zagospodarowane we własnym 

zakresie, np. w kompostownikach lub biogazowniach rolniczych, a na terenach z zabudową 

jednorodzinną – w kompostowniach przydomowych. 

Przyjmuje się kontynuację sposobu selektywnego zbierania odpadów poprzez: 

• zbieranie selektywne u źródła w zabudowie jednorodzinnej, 

• pojemniki na poszczególne rodzaje odpadów w zabudowie wielorodzinnej, 

• punkty selektywnego zbierania odpadów oraz miejsca zbiórki zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego. 

W ramach organizacji zbierania odpadów komunalnych obligatoryjnym zadaniem 

własnym gminy jest tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów w sposób 

zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy. Tworzenie punktów 

selektywnej zbiórki jest możliwe zarówno przez gminy jak i przedsiębiorców. 

Zorganizowany przez gminę system selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

oraz system odbioru wszystkich rodzajów odpadów komunalnych powinien zapewnić 

ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:  
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• do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania (do 16 lipca 2013 r.), 

• do nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji do składowania (16 lipca 2020 r.), w stosunku do masy tych odpadów 

wytworzonych w 1995 roku. 

Zapisy art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyły na gminy 

obowiązek osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 roku poziomu recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, szkło, metal, 

tworzywa sztuczne w wysokości co najmniej 50 % wagowo oraz osiągnięcia poziomu 

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i poremontowych w wysokości co najmniej 70 % 

wagowo. 

Organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów 

niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych może się odbywać  

w oparciu o placówki handlowe, apteki, zakłady serwisowe oraz stacjonarne i mobilne punkty 

zbierania odpadów niebezpiecznych. 

Docelowy system zagospodarowania odpadów komunalnych ma wyglądać w ten 

sposób, że zmieszane odpady komunalne, odpady zielone i pozostałości z sortowania 

odpadów komunalnych przeznaczone do składowania są zbierane, poddawane odzyskowi lub 

unieszkodliwiane w regionie gospodarki odpadami komunalnymi w regionalnej instalacji do 

przetwarzania odpadów komunalnych. Podmioty odbierające odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości będą mogły przekazywać zmieszane odpady komunalne, odpady 

zielone i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania 

tylko do takich instalacji. 

W celu utrzymania czystości i porządku na swoim terenie, gminy wchodzące w skład 

regionu  ostrołęcko-siedleckiego zobowiązane będą do określenia zasad i sposobów 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obejmującego co najmniej frakcje takie jak: 

papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz odpady 

komunalne ulegające biodegradacji. W ramach tworzenia systemu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, obligatoryjnym zadaniem własnym gmin jest: 

• zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, 
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• tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych zapewniających 

łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, 

• wskazanie miejsca zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

pochodzącego z gospodarstw domowych. 

 

Docelowo gospodarka odpadami na terenie regionu ostrołęcko-siedleckiego będzie 

prowadzona w oparciu na następujące instalacje regionalne (RIPOK): 

• Instalacja MBP MPK Sp.z o.o. w Ostrołęce składająca się z sortowni odpadów 

komunalnych selektywnie zebranych o mocy przerobowej 120 000 Mg/rok  

i  kompostowni o mocy przerobowej 20 000 Mg/rok zlokalizowana w m. Ławy, gm. 

Rzekuń; 

• Instalacja MBP Zakładu Utylizacji Odpadów w Siedlcach Sp. z o.o. składająca się  

z sortowni odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych o mocy 

przerobowej 30 000 Mg/rok i kompostowni o mocy przerobowej 6 500 Mg/rok  

(po rozbudowie ), Składowisko odpadów w m. Wola Suchożebrska, gm. Suchożebry – 

pojemność pozostała do wypełnienia 587 881 m³; 

• Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych o mocy przerobowej 12 500 Mg/rok 

oraz komposter typ 16 o mocy przerobowej 3 000 Mg/rok w m. Stare Lubiejewo, gm. 

Ostrów Mazowiecka – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowi 

Mazowieckiej (po rozbudowie). 

Istniejące Międzygminne Składowisko Odpadów w Wierzbnie eksploatowane przez 

„Eko Team” Sp. z o.o. w Węgrowie posiada instalacje: 

• Sortowania odpadów  komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych o  mocy 

przerobowej 4 000 Mg/rok; 

• Kompostownia odpadów organicznych selektywnie zebranych powiązana z instalacją 

do zagospodarowania osadów ściekowych, o mocy przerobowej 2 000 Mg/rok; 

• Składowisko odpadów o pojemności pozostałej do zapełnienia: 27 936 m3. 

Instalacje te posiadają  według WPGO status instalacji zastępczych w zakresie MBP 

oraz składowania odpadów. Instalacje zastępcze MBP będą mogły funkcjonować do czasu 

uruchomienia RIPOK lub do momentu dostosowania się wyznaczonych zakładów do 

kryteriów instalacji regionalnej w terminie max. 36 miesięcy. Składowiska do zastępczej 

obsługi regionu do czasu wybudowania RIPOK będą mogły funkcjonować do czasu ich 

bezpiecznego zapełnienia lub utraty ważności decyzji, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 
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2014 r. Dotyczy to w szczególności instalacji w Wierzbnie, która należy aktualnie do 

najbardziej znaczących instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w regionie. WPGO 

nie przewiduje jednak rozbudowy tej instalacji do rangi RIPOK. 

Do okresie przejściowym Gmina Grębków może wykorzystywać istniejące instalacje 

na terenie składowiska w Wierzbnie do prowadzenia kompleksowej gospodarki odpadami 

komunalnymi. W przyszłości gospodarka odpadami na terenie Gminy Grębków będzie się 

opierała na wyznaczonych docelowo regionalnych instalacjach (RIPOK) w powiecie 

siedleckim, ostrołęckim lub ostrowskim. 

Gmina będzie prowadziła selektywne zbieranie odpadów komunalnych poprzez 

sprawdzony dotychczas system workowy, polegający na segregacji odpadów u źródeł ich 

powstawania czyli w poszczególnych gospodarstwach. 

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych zostaną wyznaczone przy 

planowanych oczyszczalniach gminnych, na terenach przeznaczonych pod lokalizację tych 

obiektów  lub na terenie istniejącej instalacji zastępczej w Wierzbnie. 
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Mapa z lokalizacją instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych w regionie 

ostrołęcko – siedleckim – źródło: WPGO 2012-17 z uwzględnieniem lat 2018-23 
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4. Zaopatrzenie w energię cieplną i paliwa gazowe 

Kierunki rozwoju infrastruktury w tym zakresie powinny uwzględniać: 

• zapewnienie wzrostu standardu życia mieszkańców  

• wykorzystanie ekologicznych źródeł energii cieplnej, z uwagi na ochronę powietrza 

atmosferycznego.  

Zakres i tryb planowania energetycznego reguluje aktualnie ustawa Prawo 

Energetyczne. W procesie planowania są dwa podmioty: 

• przedsiębiorstwo energetyczne sporządzające dla obszaru swojego działania Plan 

rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa 

gazowe lub energię 

• gmina opracowująca  Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  

i paliwa gazowe  lub  Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe  

w przypadku gdy plany przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniają realizacji ww. 

założeń.   

Aktualnie operator sieci gazowych uzależnia budowę nowych gazociągów od 

przewidywanej wielkości sprzedaży gazu, która warunkuje opłacalność inwestycji. Walory 

środowiska przyrodniczego i przynależność do obszarów chronionych nie jest traktowana 

priorytetowo. Przy niskim poziomie zaludnienia i uprzemysłowienia opłacalność 

ekonomiczna gazyfikacji jest trudna do osiągnięcia. W najbliższych latach pojawi się szansa 

na zmianę tej niekorzystnej sytuacji, w związku z  możliwością finansowania inwestycji 

energetycznych z funduszy unijnych, czego warunkiem jest posiadanie przez gminy 

wymaganych prawem dokumentów planistycznych. 

W związku z powyższym docelowo zakłada się objęcie terenów o zabudowie zwartej, 

siecią gazową zasilaną gazem ziemnym. Teren gminy będzie objęty siecią gazową średniego 

ciśnienia zapewniającą dostawę gazu na potrzeby bytowo-gospodarcze i grzewcze. Źródłem 

gazu będzie stacja redukcyjno-pomiarowa pierwszego stopnia we wsi Podsusze, której 

lokalizację przewidziano na odgałęzieniu przebiegającej przez teren Gminy magistrali 

gazowej DN 700 Kobryń- Warszawa (z punktu zaporowo-upustowego w Proszewie) . 

Przez teren Gminy przebiegają oprócz tej magistrali dwa inne gazociągi wysokiego 

ciśnienia: 

• istniejący gazociąg DN 200 Proszew – Węgrów – Sokołów, 

• projektowany gazociąg DN 150 Proszew – Kotuń. 



 41 

Lokalizacja gazociągów wysokiego ciśnienia oraz stacji gazowej wymaga zachowania 

odpowiednich (określonych w przepisach szczegółowych) odległości od zabudowy 

mieszkalnej, obiektów użyteczności publicznej i obiektów przemysłowych.  

Do czasu gazyfikacji terenu gminy zaopatrzenie gospodarstw w energię cieplną będzie 

realizowane z systemów lokalnych, przy czym preferuje się wykorzystanie ekologicznych 

paliw ciekłych  i gazowych oraz biomasy. Alternatywą dla tradycyjnych sposobów 

pozyskiwania energii cieplnej powinno być wykorzystanie źródeł energii odnawialnej 

(geotermia, pompy ciepła, energia słoneczna). 

Powyższe zasady pozyskiwania energii cieplnej powinny odpowiednio obowiązywać 

na terenach nie objętych docelowo systemem zaopatrzenia w gaz ziemny. 

Gazyfikacja terenu gminy będzie uwarunkowana odpowiednio dużym  

zainteresowaniem mieszkańców korzystaniem z tego nośnika energii, co z kolei będzie 

uzależnione od  konkurencyjności cen gazu w stosunku do innych nośników energii. 

Możliwość pozyskania gazu łupkowego będzie uzależniona od wyników badań 

wykonanych w ramach prowadzonych na terenie Gminy prac poszukiwawczych. 

5. Elektroenergetyka 

Przez tereny gminy Grębków przebiega projektowana linia przesyłowa najwyższego 

napięcia 400 kV. Linia relacji Miłosna k. Warszawy – Siedlce (Ujrzanów) będzie zasilała 

projektowaną w Ujrzanowie stację 400/220/110 kV. Budowa linii NN 400 kV powoduje 

ograniczenia w użytkowaniu terenów w pasie 70 m – po 35 m od osi linii. 

Rozwój nowych terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, zabudowy 

rekreacyjnej, zagrodowej oraz terenów przemysłowych na terenie gminy Grębków wymusza 

konieczność rozbudowy i modernizacji istniejących sieci średniego oraz niskiego napięcia. 

Istniejąca sieć umożliwia dalszą rozbudowę. 

Ważnym kierunkiem rozwoju lokalnych sieci dystrybucyjnych jest budowa nowych 

urządzeń dla odbiorców przyłączanych do sieci oraz budowa i rozbudowa oświetlenia 

ulicznego. Pełna modernizacja zakłada zastąpienie urządzeń przestarzałych  

i wyeksploatowanych nowoczesnym systemem obliczonym na ponad 30 lat utrzymania 

właściwych parametrów zasilania. Sieć urządzeń lokalnych w większości budowana będzie 

jako promieniowo zasilane urządzenia słupowe. Zaleca się zastosowanie sieci kablowych  

w obszarach gęsto zabudowanych, w strefach ochrony konserwatorskiej zabytkowych 
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obiektów i układów ruralistycznych oraz dla odbiorców wymagających dosyć dużej pewności 

zasilania.  

Z punktu widzenia odpowiedzialnego gospodarowania zasobami naturalnymi ważnym 

elementem jest racjonalne gospodarowanie energią elektryczną. Należy promować używanie 

energooszczędnych źródeł światła, nowoczesnych, wysoko sprawnych urządzeń i maszyn  

w obiektach użyteczności publicznej, zakładach usługowych i produkcyjnych gospodarstwach 

domowych i rolnych. Właściwa konserwacja i utrzymanie sieci oraz instalacji elektrycznych 

zmniejsza straty energii elektrycznej a przede wszystkim zapewnienia odpowiedni poziom 

bezpieczeństwa osób i mienia. 

Duże znaczenie dla problemu odpowiedzialnego gospodarowania zasobami 

naturalnymi ma rozwój lokalnych urządzeń prądotwórczych wykorzystujących odnawialne 

źródła energii. Należy promować rozwiązania indywidualne zmniejszające zużycie energii  

w gospodarstwach domowych jak np. stosowanie urządzeń solarnych i małych elektrowni 

wodnych. 

6. Infrastruktura elektronicznej łączności publicznej 

Rozwój systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych powinien prowadzić 

do objęcia całej gminy zintegrowanym systemem dostępu do usług komunikacji 

elektronicznej. Lokalny system teleinformatyczny wymaga integralności z systemami sieci 

wojewódzkiej i krajowej.  

Należy dążyć do zwiększenia liczby operatorów telekomunikacyjnych ze szczególnym 

uwzględnieniem usługodawców oferujących szerokopasmowy dostęp do Internetu. W tym 

celu konieczne jest unowocześnianie istniejących sieci telekomunikacyjnych oraz budowa 

nowych sieci i urządzeń telekomunikacyjnych również bezprzewodowych.  

Przewiduje się lokalizację wolnostojących nośników anten komunikacji 

bezprzewodowej poza:  

• strefą „A” - pełnej ochrony historycznej struktury przestrzennej, 

• strefą „B” - ochrony zachowanych elementów zabytkowych, 

• strefą „K” - ochrony krajobrazu kulturowego, 

• strefą „R” - ochrony układów ruralistycznych,  

• korytarzami ekologicznymi. 
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VII. Kierunki rozwoju systemów komunikacji 

 Od rozwoju jakościowego komunikacji zależy jakość środowiska przyrodniczego, 

jakość życia mieszkańców oraz rozwój gospodarczy gminy. System komunikacji powinien 

zapewnić sprawne, bezpieczne, ekonomiczne i nieuciążliwe dla środowiska przemieszczanie 

się osób oraz przewożenie towarów. 

Kierunki rozwoju komunikacji: 

1) Zapewnienie spójności systemu komunikacji lokalnej i regionalnej. 

2) Poprawa niezawodności funkcjonowania sytemu komunikacji przez dostosowanie 

dróg do parametrów technicznych właściwych dla danej klasy, zgodnie z przepisami 

odrębnymi. 

3) Zarezerwowanie terenów dla realizacji nowych dróg, parkingów i urządzeń obsługi 

transportu. 

4) Rozwój komunikacji zbiorowej z uwzględnieniem uwarunkowań zewnętrznych przez 

zwiększenie ilości połączeń autobusowych, 

5) Budowa autostrady A2 wraz z wiaduktami drogowymi w Nowej Trzciance, 

Słuchocinie, Gałkach. 

6) W zakresie dostępu do drogi wojewódzkiej nr 697 ze względów bezpieczeństwa 

należy: 

• ograniczyć tworzenie nowych zjazdów bezpośrednio z drogi wojewódzkiej do 

przyległego terenu,   

• w przypadku opracowania planów miejscowych projektować zbiorcze drogi 

obsługujące przyległy teren oraz eliminować liczbę istniejących włączeń 

bezpośrednio do drogi. 

7) Docelowo wszystkie drogi powiatowe powinny posiadać nawierzchnię utwardzoną 

ulepszoną. 

8) Drogi gminne należy dostosować do parametrów określonych w przepisach odrębnych 

dla klasy dróg dojazdowych oraz utrzymywać w stanie zapewniającym swobodę 

przejazdu. 

9) Projektowane oraz przebudowywane drogi gminne powinny spełniać następujące 

parametry w zakresie szerokości w liniach rozgraniczających: 

Klasa drogi 
/ ulicy 

Szerokość grogi / ulicy w liniach 
rozgraniczających w terenie zabudowanym i 

przeznaczonym pod zabudowę 

Szerokość drogi w liniach rozgraniczających  
w poza terenem zabudowanym  

i nieprzeznaczonym pod zabudowę 

L 12 m 15 m 

D 10 m 15 m 
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Dopuszcza się możliwość przyjęcia wartości mniejszych niż wymienione w tabeli, jeżeli 

przyległy teren posiada wartościowe zainwestowanie, a istniejąca szerokość  

w liniach rozgraniczających pozwala na właściwe rozplanowanie przyjętego przekroju. 

10) Drogi wewnętrzne będące w zarządzie gminy powinny posiadać parametry techniczne 

zapewniające swobodny dostęp do przyległego zagospodarowania oraz spełniać 

normy określone w przepisach odrębnych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów 

przeciwpożarowych. 
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VIII. Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu 

publicznego o znaczeniu lokalnym 

Przewiduje się realizację następujących inwestycji celu publicznego o znaczeniu 

lokalnym: 

• oczyszczalnie ścieków z kanalizacją sanitarną według przyjętego programu 

skanalizowania gminy, 

• budowa i przebudowa dróg gminnych. 

 

IX. Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu 

publicznego o znaczeniu ponadlokalnym 

Inwestycje o znaczeniu ponadlokalnym to projektowane: 

• Linia elektroenergetyczna 400kV,  

• Autostrada A2, 

• Gazociąg DN 150 Proszew – Kotuń.  

Lokalizacja inwestycji wskazana jest na załączniku nr 3 „Kierunki”. 

 

 

X. Obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowe 

plany zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary 

wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych 

na cele nierolnicze i nieleśne 

Gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru projektowanej linii elektroenergetycznej 400kV ze strefą ograniczonego 

użytkowania. 

Na rysunku wskazano tereny wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych  

i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.  
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XI. Kierunki i zasady kształtowania rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej 

Tereny rolnicze 

Wykorzystując instrumenty polityki rolnej państwa, należy dążyć do poprawy 

struktury obszarowej gospodarstw tzn. zwiększania liczby dużych, silnych ekonomicznie, 

towarowych gospodarstw, kosztem średnich i małych. Dla tych ostatnich należy tworzyć 

szansę w działalności pozarolniczej. Należy także umożliwiać powstawanie gospodarstw 

specjalistycznych i tworzenie grup producenckich. 

Wykorzystując walory przyrodnicze i krajobrazowe należy wprowadzać 

agroturystykę.  

W kształtowaniu rolniczej przestrzeni produkcyjnej w studium kierowano się 

następującymi zasadami: 

• wskazane na rysunku studium tereny nowej zabudowy, uszczuplające areał użytków 

rolnych, starano się lokalizować w enklawach i w sąsiedztwie istniejącej zabudowy, 

na gruntach nadających się pod zabudowę, posiadających odpowiednie uzbrojenie lub 

łatwość jego wykonania, o relatywnie najniższej przydatności do produkcji rolnej, 

• tereny o najniższej przydatności do produkcji rolnej wskazano pod zalesienia kierując 

się ponadto innymi zasadami, zwłaszcza dążeniem do wyrównywania granicy polno-

leśnej, 

• w celu poprawy struktury agrarnej konieczne jest wdrażanie procesu scaleń i wymiany 

gruntów. 

Na terenach rolniczych dopuszcza się: 

• modernizację, przebudowę i rozbudowę istniejących zagród, 

• budowę kompletnej zagrody zgodnie z przepisami odrębnymi w tej mierze, 

• lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

• budowę dróg lokalnych i dojazdowych niezbędnych do funkcjonowania tych terenów 

oraz poszerzanie istniejących dróg, 

• przeznaczenie gruntów rolnych pod zalesienie na wniosek właściciela, jeśli spełniają 

one warunki określone w przepisach odrębnych. 

Ochronie podlegają tereny zadrzewień śródpolnych, olsy nad ciekami wodnymi, 

zespoły roślinności wodnej i torfowiska. Zabrania się ich niszczenia, uszczuplania i osłabiania 
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odporności siedliskowej. Działania mogące zmienić stosunki wodne wymagają uzyskania 

pozwoleń wodno-prawnych. 

Tereny lasów 

Na terenach lasów obowiązują zasady gospodarki i ochrony wynikające z planów 

urządzeniowych lasów oraz z przepisów odrębnych. Dopuszczalna jest lokalizacja urządzeń 

infrastruktury technicznej oraz obiektów służących gospodarce leśnej. 

Powiększanie zasobów leśnych powinno następować w wyniku zalesiania gruntów 

nieprzydatnych rolniczo, zwłaszcza odłogujących, nieużytków, a w szczególności:  

• gruntów ornych klas od V do VI z, które nie rokują możliwości prowadzenia 

gospodarki rolnej oraz łąk i pastwisk klas od V do VI i VI z,   

• tereny po wyeksploatowaniu surowców naturalnych (piasku i żwiru). 

Na rysunku studium wskazuje się rejony, w których należy preferować zalesienia na 

słabych gruntach rolniczych. Rejony te zostały wskazane jako postulowane. Ich granice 

określono, opierając się przede wszystkim na wynikach analizy rozmieszczenia powierzchni 

leśnych. Podstawową zasadą było powiększenie istniejących kompleksów lub rozszerzenie 

nadmiernie rozdrobnionych wyrównując granice polno-leśne. 

W studium dopuszcza się zalesienia innych terenów wg zasad określonych  

w niniejszym studium dotyczących powiększania zasobów leśnych. 

 

 

XII. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią 

 Obszary szczególnego zagrożenia powodzią zajmują część doliny Liwca. Tereny te nie 

są zainwestowane. Nie ma tu również dużej presji inwestycyjnej. Na terenach obowiązuje 

zakaz zabudowy z uwzględnieniem dopuszczenia inwestycji określonych w Prawie Wodnym. 

 Granice terenów zostały wskazane na rysunku „KIERUNKI”. 

 

 

 

 



 48 

XIII. Obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu 

kopaliny filar ochronny 

Dla terenów eksploatacji surowców naturalnych obowiązuje  zachowanie filarów 

ochronnych określonych w przepisach odrębnych, których wymiary zostaną określone 

podczas sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub przy 

sporządzaniu dokumentacji geologicznej. 

 

 

XIV. Obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych 

Na terenie gminy Grębków nie występują obszary pomników zagłady i ich stref 

ochronnych. 

 

 

XV. Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub 

rekultywacji  

Na terenie gminy Grębków nie zidentyfikowano obecnie obszarów wymagających 

rehabilitacji i przekształceń planistycznych. 

Wyrobiska poekspoloatacyjne powinny być rekultywowane. Na terenach leśnych 

niecka poeksploatacyjna powinna być wyrównana, zbyt strome stoki należy częściowo 

zniwelować (o ile pozwalają na to warunki terenowe), a całość zalesiona. Na terenach 

nieleśnych, wyrobiska mogą być wykorzystywane rolniczo, jeżeli są takie możliwości, 

zalesiane lub pozostawione do naturalnej sukcesji roślinności. Odkryte stoki wyrobisk, 

szczególnie o południowej wystawie, stwarzają specyficzny mikroklimat, a środowisko to jest 

wykorzystywane przez wiele ciepłolubnych gatunków zwierząt, szczególnie owadów 

(niektóre gatunki motyli, pszczół, chrząszczy i inne) a także jaszczurki i ptaki. Szczególnie 

powinny być zachowane wyrobiska w których występują trwałe zbiorniki wodne z powodu 

wybrania gruntu poniżej lokalnego poziomu lustra wody gruntowej. Zbiorniki takie stają się 

refugiami flory i fauny wodnej i wzbogacają krajobraz. Podczas ewentualnych prac 
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rekultywacyjnych zbiorniki takie, nawet niewielkie powierzchniowo, nie powinny być 

zasypywane.   

 

 

XVI. Granice terenów zamkniętych 

W granicach Gminy nie występują tereny zamknięte. 

 

 

XVII. Obszary problemowe 

 

Nie zidentyfikowano obszarów problemowych. 


