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I. Wstęp 

1. Podstawy opracowania Studium 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Grębków zostało wykonane w Pracowni Zagospodarowania Przestrzennego z siedzibą  

w Siedlcach zgodnie z umową zawartą w Grębkowie 10 grudnia 2012 roku pomiędzy Jolantą 

Branowską a Gminą Grębków. 

 

Autorzy opracowania: 

mgr Jolanta Branowska – uprawnienia urbanistyczne nr 1446/94, wpisana na listę 

Okręgowej Izby Urbanistów w Warszawie nr WA–016 

dr Stefan Białczak 

mgr Katarzyna Żurkowska 

mgr inż. Halina Dłuska 

mgr Agnieszka Karmańska–Ługowska 

Karol Zalewski 

mgr inż. Tomasz Zalewski 

 

Dokument jest realizacją Uchwały Nr XXI/105/2012 Rady Gminy Grębków z dnia  

30 października 2012 o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Grębków. 

Studium zostało opracowane zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012, poz. 647 z późniejszymi 

zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r.  

w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. Nr 118, poz. 1233).  

2. Zawartość dokumentu 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Grębków zawiera następującą dokumentację: 

1) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grębków – 

uchwalane przez Radę Gminy: 
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a) tekst składający się z części I „Uwarunkowania” i części II „Kierunki” stanowiący 

zał. nr 1 do uchwały, 

b) rysunek w skali 1:25000 "Uwarunkowania” stanowiący zał. nr 2 do uchwały, 

c) rysunek w skali 1:25000 „Kierunki” stanowiący zał. nr 3 do uchwały; 

2) Prognozę oddziaływania na środowisko ustaleń studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Grębków nie podlegającą uchwaleniu: 

a) tekst, 

b) część graficzna – rysunek w skali 1:25000. 

Niniejszy dokument zmienia obecnie obowiązujące Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grębków przyjęte Uchwałą  

Nr XIV/75/2000 Rady Gminy w Grębkowie z dnia 27 kwietnia 2000r. Zmiana uwzględnia: 

• zakres i formę opracowania studium określone w przepisach, które weszły  

w życie po 2000 roku, 

• przepisy odrębne, które weszły w życie po 2000 roku, 

• uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego wynikające z zadań służących 

realizacji ponadlokalnych celów publicznych określonych w dokumentach 

nadrzędnych i powiązanych,  

• lokalne uwarunkowania ekonomiczne i gospodarcze gminy, 

• wnioski złożone do studium oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. 

Mając na uwadze zakres zmian, zarówno formalnych jak i merytorycznych, nie było 

możliwe opracowanie ujednoliconego projektu studium z wyróżnieniem projektowanych 

zmian. Niniejszy dokument jest więc nowym opracowaniem uwzględniającym ustalenia 

poprzedniego studium jako jedne z uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy. 

3. Położenie gminy 

Gmina Grębków położona jest w środkowo-wschodniej części województwa 

mazowieckiego, w południowej części powiatu węgrowskiego. Od wschodu graniczy z gminą 

Mokobody, od południa z gminami Kotuń i Kałuszyn, od zachodu z gminami Wierzbno  

i Kałuszyn od północy z gminą Liw.  

Powierzchnia gminy wynosi 131 km2. Obejmuje ona grunty 29 miejscowości, w tym 

28 sołectw: Aleksandrówka, Chojeczno Cesarze, Chojeczno Sybilaki, Gałki, Grębków, 

Grodzisk, Jabłonna, Kolonia Sinołęka, Kopcie, Kózki, Leśnogóra, Nowa Sucha, Nowa 
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Trzcianka, Ogródek, Oszczerze, Pobratymy, Podsusze, Daćbogi Polków, Polków Sagały, 

Proszew, Słuchocin, Stara Sucha, Stara Trzcianka, Stawiska, Suchodół, Trzebucza, Ziomaki, 

Żarnówka zamieszkałych przez 4946 osób.  

Miejscowość gminna – Grębków leży w środkowo-zachodniej części gminy i jest 

oddalona ok. 17 km od ośrodka powiatowego i 66 km od Warszawy.  

 

Struktura użytkowania gruntów 

Strukturę użytkowania gruntów przedstawiono w poniższej tabeli 

Tabela 1. Struktura użytkowania gruntów w gminie Grębków 

 Powierzchnia 
[ha] 

% 

Powierzchnia gminy ogółem:  13 076 100,0 
Użytki rolne 9 819 75,1 

Lasy i grunty leśne 2 195 16,8 
Pozostałe grunty 1 062 8,1 
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II. Uwarunkowania wynikające z dotychczasowego przeznaczenia, 
zagospodarowania i uzbrojenia terenu gminy 

1. Dokumenty planistyczne 

Jedynym obowiązującym w Gminie dokumentem planistycznym jest „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grębków” przyjęte 

Uchwałą Nr XIV/75/2000 Rady Gminy w Grębkowie z dnia 27 kwietnia 2000 roku. Nie ma 

obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Gospodarka przestrzenna prowadzona jest w oparciu o decyzje o warunkach 

zabudowy i  decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Po wejściu w życie Ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wydano 438 decyzji, w tym 392 decyzje  

o warunkach zabudowy i 46 o lokalizacji inwestycji celu publicznego. W poszczególnych 

latach przedstawia się to następująco:  

2004 rok – 42 decyzje;  

2005 rok – 50 decyzji;  

2006 rok – 46 decyzji;  

2007 rok – 32 decyzje;  

2008 rok – 46 decyzji;  

2009 rok – 60 decyzji;  

2010 rok – 79 decyzji;  

2011 rok – 55 decyzji; 

2012 rok – 46 decyzji. 

Dotyczą one głównie budowy i rozbudowy budynków mieszkalnych w zabudowie 

zagrodowej i jednorodzinnej, budynków gospodarczych, usługowych, specjalistycznej 

produkcji rolnej.  

2. Przeznaczenie i zagospodarowanie terenu gminy określone  

w obowiązującym Studium 

W studium przyjęto główne cele i kierunki rozwoju: 

a) zachowanie i ochronę zasobów oraz walorów środowisk przyrodniczego  

i kulturowego, a w szczególności na obszarach objętych ochroną prawną  

i proponowanych do ochrony, 
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b) wykorzystanie szans rozwoju gminy w zakresie turystyki i wypoczynku – w oparciu  

o walory środowisk przyrodniczego i kulturowego, 

c) wykorzystanie warunków naturalnych (miedzy innymi dobre klasy gleby) dla rozwoju 

rolnictwa, 

d) łagodzenie dużych różnic pomiędzy poziomem warunków życia w mieście i na wsi 

poprzez rozwój turystyki, rolnictwa i jego obsługi, infrastruktury społecznej  

i technicznej. 

Główną funkcją gminy pozostanie rolnictwo, a funkcje uzupełniające to usługowo-

administracyjna o znaczeniu lokalnym, turystyczno-wypoczynkowa i mieszkaniowa. 

W kierunkach zagospodarowania gminy wskazano obszary rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej, w tym przeznaczone do pozostawienia w dotychczasowym użytkowaniu oraz 

obszary zabudowane i proponowane do zabudowy. 

Studium wyróżnia dwie główne kategorie terenów przeznaczonych do zabudowy: 

• tereny o wiodącej funkcji mieszkaniowej 

• tereny o wiodącej funkcji przemysłowej i usługowej. 

W ramach funkcji mieszkaniowej wyszczególnione są tereny: 

M1 - zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej i usługowej, 

M2 - zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej i usługowej z dopuszczeniem zabudowy 

letniskowej, 

M3 - tereny zabudowy jednorodzinnej z usługami, 

M4 - tereny zabudowy letniskowej, 

OT-W - tereny ośrodka wypoczynkowego. 

W ramach funkcji przemysłowej i usługowej wyszczególnione są tereny: 

U/M - usługowo-mieszkaniowe, 

P-U - przemysłowo-usługowe, 

U - zabudowy usługowej publicznej. 

3. Stan ładu przestrzennego gminy 

Gmina Grębków jest gminą rolniczą. Coraz większego znaczenie nabiera funkcja 

rekreacyjno-wypoczynkowa. Sieć osadniczą tworzy 29 wsi. Wsie są małe, o zwartej 

zabudowie. Zabudowa rozproszona, kolonijna jest nieliczna. Zasadniczy wpływ na rozwój 

funkcji terenu mają doliny rzek Kostrzynia i Liwca. Można wyróżnić trzy obszary  

o wykrystalizowanych już funkcjach. Charakteryzują się one: 
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1) Tereny położone wzdłuż doliny Kostrzynia i Liwca i w bezpośrednim ich zasięgu - 

wsie Słuchocin, Gałki, Nowa Sucha, Stara Sucha, Kopcie, Proszew A, Proszew B, 

Polków-Daćbogi, Oszczerze, Ziomaki i Grodzisk. Występują tu stawy i duże 

gospodarstwa rybackie. W tej części znajdują się wszystkie występujące w gminie 

zabytkowe parki dworskie z odbudowanymi i zamieszkanymi dworami. Rozwija się 

funkcja turystyczno-wypoczynkowa. 

2) Tereny położone na południowo-wschodnim krańcu gminy - wsie Chojeczno-Cesarze, 

Chojeczno-Sybilaki i Aleksandrówka. Są to tereny rolnicze. 

3) Pozostała części gminy - Nowa Trzcianka, Stara Trzcianka, Jabłonna, Kózki, 

Pobratymy, Podsusze, POlków-Sagały, Suchodół, Grębków, Ogródek, Żarnówka, 

Leśnogóra, Trzebucza, Kolonia Sinołęka. Są to tereny rolnicze o rozwijających się 

usługach. Coraz większa jest presja na inwestycje, głównie na zabudowę 

jednorodzinną, usługową i produkcyjną.   

Architektura nowych budynków w większości nawiązuje gabarytami i detalem do 

tradycji tego terenu. 

Na terenie gminy zachował się czytelny układ dolin rzecznych oraz duże obszary 

niezabudowane pozostające w rolniczym wykorzystaniu. 

Można stwierdzić, że mimo dużych presji inwestycyjnych ład przestrzenny na terenie 

gminy nie został naruszony w sposób zasadniczy, uniemożliwiający kontynuację tradycji  

i kształtowanie przestrzeni zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.  
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III. Uwarunkowania wynikające z zadań służących realizacji 
ponadlokalnych celów publicznych 

Na terenie gminy Grębków znajdują się obiekty i obszary służące realizacji 

ponadlokalnych celów publicznych.  

Obszary służące ochronie przyrody: 

• Siedlecko–Węgrowski Obszar Chronionego Krajobrazu, 

• obszar specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 „Dolina Liwca” (kod obszaru PLB 

140002), 

• specjalny obszar ochrony siedlisk NATURA 2000 „Ostoja Nadliwiecka (kod obszaru 

PLH 140032), 

• obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 – Dolina Kostrzynia (kod obszaru – 

PLB 140009), 

Obiekty komunikacji i infrastruktury technicznej: 

Elementy II transeuropejskiego korytarza transportowego: 

• Projektowana autostrada A2 relacji granica państwa – Świecko – Kukuryki – granica 

państwa, 

• Projektowana linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 400kV. 

Powyższe obszary, obiekty i zadania uwzględnione są w planie województwa 

mazowieckiego.  

Obiekty i obszary wskazane zostały na rysunkach w skali 1:25000 „Uwarunkowania”  

i „Kierunki” oraz ich charakterystyka i znaczenie omówione w dalszych rozdziałach. 
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IV. Uwarunkowania wynikające ze stanu środowiska, w tym 
leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów 
wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, 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 opisano 

uwarunkowania i wymogi środowiskowe zagospodarowania gminy.  

1. Budowa geologiczna i rzeźba terenu 

Gmina Grębków według regionalizacji fizycznogeograficznej Polski J. Kondrackiego 

położona jest w obrębie podprowincji Niziny Środkowopolskie, w makroregionie - Nizina 

Południowopodlaska, mezoregionach: Wysoczyzna Kałuszyńska i Obniżenie Węgrowskie. 

W obrębie mezoregionu Wysoczyzna Kałuszyńska leży południowo-zachodnia część 

gminy, a jej północna i wschodnia  część - w granicach Obniżenia Węgrowskiego (dolina 

Liwca i tereny przyległe oraz dolina Kostrzynia i tereny przyległe ) – pasa obniżonego terenu 

rozdzielającego sąsiadujące z nim Wysoczyznę Kałuszyńską i Wysoczyznę Siedlecką.  

Historia geologiczna obszaru gminy Grębków sięga najstarszego okresu w dziejach 

ziemi, tj. prekambru. Obszar gminy Grębków położony jest w obrębie dużej jednostki 

strukturalnej – platformy wschodnioeuropejskiej i jednej z jej jednostek wtórnych – dosyć 

płytkiego obniżenia podlaskiego o kierunku równoleżnikowym. Na starym podłożu 

krystalicznym zalega pokrywa osadowa.  

Podłoże archaiczno-proterozoiczne tworzą granitoidy oraz sfałdowane  

i zmetamorfizowane skały krystaliczne (gnejsy, łupki krystaliczne, amfibolity poprzebijane 

intruzjami skał magmowych głębinowych (gabra, sjenity, granitoidy) i wulkanicznych 

(bazalty). Pokrywę tworzą skały górnego prekambru, starszego paleozoiku, permu, jury, 

kredy, oligocenu, miocenu, pliocenu i czwartorzędu.  

Grubość pokrywy wypełniającej obniżenie podłoża wynosi od 1000 do 4000 m. 

Utwory kredy reprezentowane są przez margle, wapienie, kredę piszącą i piaski. Oligocen 

tworzą osady morskie wykształcone w postaci piasków kwarcowo-glaukonitowych. Miocen 

reprezentują utwory śródlądowe w postaci piasków kwarcowych, pyłów i iłów z wkładkami 
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węgla brunatnego. Pliocen wykształcony jest w postaci iłów pstrych, mułków i piasków 

drobnych.  

Czwartorzęd pozostawił osady trzech zlodowaceń: podlaskiego, południowopolskiego 

i środkowopolskiego oraz osady współczesne (utwory holoceńskie).  

Na obszarze gminy przestrzenne rozmieszczenie przypowierzchniowych warstw 

gruntów do głębokości 4,5 m poniżej terenu w podziale na utwory plejstoceńskie  

i holoceńskie przedstawia się następująco:  

 

Utwory plejstoceńskie:  

• Na przeważającej, prawie płaskiej części terenu gminy, w obrębie wysoczyzny 

morenowej występują gliny, piaski, żwiry oraz mułki, będące utworami akumulacji 

lodowcowej, wodnolodowcowej i eolicznej. Przeważają gliny (zwarte  

i twardoplastyczne) oraz piaski i żwiry o zróżnicowanej frakcji, średniozagęszczone, 

miejscami zagęszczone. Są to utwory stanowiące grunty nośne korzystne dla 

budownictwa. 

• W rejonie wsi: Grębków, Polków Sagały, Podsusze, Stawiska, Trzebucza i Żarnówka 

występują piaski i żwiry czołowomorenowe. Są to piaski drobnoziarniste z domieszką 

żwirów i kamieni stanowiące grunty nośne korzystne dla budownictwa. 

• W okolicach wsi: Podsusze, Pobratymy, Suchodół, Polków Sagały, występują piaski 

eoliczne. Są to sypkie piaski drobne i średnie. Grunty zbudowane z tych utworów są 

mało korzystne dla budownictwa z uwagi na możliwość przemieszczeń. 

  

Utwory holoceńskie:  

• Dna dolin rzek Liwiec, Kostrzyń, Śmierdziucha, pozostałych dopływów Kostrzynia 

oraz obniżenia terenu wypełnione są utworami aluwialno-deluwialnymi. Są to namuły, 

gliny pylaste, mułki oraz piaski pylaste drobne. Grunty te są nieskonsolidowane, 

nawodnione, niekorzystne dla budownictwa. 

• W dolinie Liwca fragmentarycznie występują torfy będące utworami akumulacji 

bagiennej, stanowiące grunty nienadające się do bezpośredniego posadowienia 

budynków.  

 

Współczesna rzeźba terenu gminy Grębków jest wynikiem działalności czynników 

rzeźbotwórczych z okresu zlodowacenia środkowopolskiego oraz procesów denudacyjnych 
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z okresu zlodowacenia północnopolskiego, następnie była modyfikowana przez procesy 

rzeźbotwórcze holocenu. 

Pod względem morfologicznym teren gminy charakteryzuje się stosunkowo 

niewielkim zróżnicowaniem i urozmaiceniem rzeźby. Wysokości bezwzględne wahają się od 

123 m n.p.m. ( w dolinie Liwca, w północnej części gminy) do 195 m n.p.m. (w zachodniej 

części gminy). Gmina położona jest w obrębie wysoczyzny morenowej płaskiej, miejscami 

lekko falistej, o wysokościach względnych około 5,0 m i spadkach terenu do 5%. 

Powierzchnię wysoczyzny morenowej urozmaicają doliny Kostrzynia i Liwca oraz ich 

dopływów, wzgórza i pagóry moreny czołowej. Wzgórza i pagóry morenowe charakteryzują 

się wysokościami względnymi od 5,0 m do 30,0 m i nachyleniem zboczy 5-10%. Występują 

w centralnej i zachodniej części gminy w rejonie wsi: Polków Sagały, Podsusze, Grębków, 

Żarnówka, Stawiska i Trzebucza. Na północ od doliny Śmierdziuchy w rejonie wsi Podsusze, 

Pobratymy, Suchodół i Polków Sagały występują pola piasków eolicznych, o nierównych 

powierzchniach.  

 Północno-wschodnie tereny gminy położone są w dolinie Liwca. Przez wschodnią 

część gminy przebiega dolina Kostrzynia, z którą powiązane są doliny jego dopływów: 

dopływu z Czarnowęża (Tymianki), dopływu spod Trzcianki Starej i Śmierdziuchy. Przez 

południowo-zachodnie tereny gminy przepływa Gawroniec, lewobrzeżny dopływ Kostrzynia 

w gminie Kotuń, wraz z prawobrzeżnym dopływem spod Augustówki. Północną granicę 

gminy wyznacza dolina Strugi – lewobrzeżnego dopływu Liwca. 

2. Surowce mineralne 

Na terenie gminy eksploatowane jest wyłącznie kruszywo naturalne. Są to piaski ze 

żwirem – eksploatowane dla potrzeb budownictwa indywidualnego i drogownictwa. Obecnie 

udzielono koncesji na eksploatację kruszywa ze złoża położonego w miejscowości Żarnówka 

(powierzchnia terenu górniczego 21 832,5 m2).  

Udokumentowano złoże kruszywa naturalnego w Trzebuczy wynoszące 46 tys. ton – 

aktualnie nieeksploatowane. 

Na północ od wsi Trzebucza znajduje się udokumentowane złoże mieszanki 

piaskowo-żwirowej o zasobach wyjściowych 82,9 tys. ton. Jest to złoże bardzo małe  

i w znacznej części już wyeksploatowane.  

Na obszarze gminy występuje 5 rejonów perspektywicznych złóż surowców 

budowlanych. Są to następujące rejony:  
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1) Suchodół-Krypy z piaskami i piaskami ze żwirem o zasobach szacunkowych - 200 tys. m3; 

2) Grębków z piaskami o zasobach szacunkowych - 200 tys. m3; 

3) Leśnogóra z piaskami ze żwirem i piaskami o zasobach szacunkowych - 500 tys. m3; 

4) Stawiska z piaskami ze żwirem o zasobach szacunkowych - 300 tys. m3; 

5) Trzebucza z piaskami ze żwirem i piaskami o zasobach szacunkowych - 250 tys. m3. 

 

Wcześniej kruszywo eksploatowano m.in. we wsiach Grębków, Jabłonna, Podsusze, 

Trzebucza, Leśnogóra, Stawiska. 

W miejscowości Ziomaki prowadzone były prace poszukiwawcze gazu łupkowego 

(zgodnie z koncesją Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r.). 

Tereny górnicze wskazane zostały na rysunku „Uwarunkowania”.  

3. Gleby  

Rozmieszczenie przestrzenne różnych typów gleb na obszarze gminy Grębków jest 

ściśle powiązane z rodzajem występującej w podłożu skały macierzystej. Istotnym 

czynnikiem wpływającym na jakość gleb jest ukształtowanie terenu zarówno w jego warstwie 

przypowierzchniowej jak i ukształtowanie podłoża skalistego na którym zalega skała 

macierzysta. 

Gleby gminy są mało zróżnicowane pod względem typologicznym. Na wysoczyźnie, 

wśród gruntów ornych, dominują gleby brunatne wyługowane i pseudobielicowe – 

wytworzone z glin lub piasków gliniastych. Inne typy gleb występujące na terenie gminy to 

czarne ziemie właściwe i zdegradowane, czarne ziemie piaszczyste, piaski murszaste oraz 

sporadycznie mady piaszczyste. 

Według klasyfikacji gleboznawczej w gruntach ornych przeważają gleby średniej 

jakości (IVa-IVb). Stanowią one 41,7% powierzchni gruntów ornych. Gleby słabe  

i najsłabsze (klasa V, VI, VIz) zajmują 34,4% powierzchni, a gleby dobre ( klasa IIIa – IIIb) 

zajmują 23,9% powierzchni gruntów ornych. 

Użytki zielone występują w dolinach Kostrzynia i Śmierdziuchy oraz w dolinach 

mniejszych cieków.  

Gleby słabe i najsłabsze stanowią 59,5% powierzchni użytków zielonych. Pozostałe 

użytki zielone zaliczono do klas III i IV. 
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Uwzględniając klasyfikację IUNG (Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa  

w Puławach) w obrębie gruntów ornych udział poszczególnych kompleksów rolniczej 

przydatności gleb, przedstawia się następująco:   

• pszenny dobry - 11,0% powierzchni gruntów ornych,   

• pszenny wadliwy - 0,1% powierzchni gruntów ornych,   

• żytni bardzo dobry - 29,2% powierzchni gruntów ornych,   

• żytni słaby - 24,4% powierzchni gruntów ornych,   

• żytni dobry - 16,3% powierzchni gruntów ornych,   

• żytni bardzo słaby - 13,6% powierzchni gruntów ornych,  

• zbożowo-pastewny mocny - 2,4% powierzchni gruntów ornych  

• zbożowo-pastewny słaby - 3,0% powierzchni gruntów ornych.  

W obrębie trwałych użytków zielonych dominują użytki średnie stanowiące 57,9% 

powierzchni tej kategorii użytków. Użytki zielone słabe i bardzo słabe zajmują 41,2% 

powierzchni tej kategorii użytków a użytki zielone bardzo dobre jedynie 0,9%. Uwzględniając 

bonitację gleb, rozkład udziału procentowego w ogólnej powierzchni gleb gminy Grębków 

przedstawia się następująco:  

• III klasa - 23,9% gruntów ornych i 4,4% użytków zielonych,  

• IV klasa - 41,7% gruntów ornych i 36,1% użytków zielonych,  

• V klasa - 21,5% gruntów ornych i 46,4% użytków zielonych,  

• VI klasa - 11,5% gruntów ornych i 12,3% użytków zielonych,  

• VIz klasa - 1,4% gruntów ornych.  

W strukturze bonitacyjnej gleb nie występują gleby klas I i II.  

Większość gleb gminy Grębków – 84% - ma odczyn kwaśny i bardzo kwaśny  

i wymaga wapnowania. 

O jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej decyduje również regulacja stosunków 

wodnych w glebie. Stopień zaspokojenia potrzeb w zakresie melioracji wodnych na terenie 

gminy ocenia się na ok. 50%.  

Na terenie gminy Grębków melioracje wodne były wykonywane w większości  

w latach 1970 – 1980. Obecnie obejmują one grunty o powierzchni 2 784 ha, w tym 2324 ha 

gruntów ornych i 460 ha użytków zielonych. 

Wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej wg IUNG (Puławy 1994) wynosi 

dla gminy Grębków 62,1 pkt.  
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Można przyjąć, że przedstawiony stan gleb nie ulegnie istotnej zmianie, chociaż 

będzie zmniejszał się udział gleb ornych słabych klas (V i VI), ze względu na ich zalesianie  

i zabudowę. Na niektórych terenach – z powodu obniżenia poziomu wód gruntowych – 

następuje degradacja gleb. Zmniejsza to ich wartość rolniczą i przyrodniczą.  

4. Wody powierzchniowe  

Gmina Grębków położona jest w dorzeczu Bugu. Charakteryzuje ją średnio gęsta sieć 

hydrograficzna. Tworzą ją rzeki: Liwiec, Kostrzyń, dopływy Kostrzynia: Gawroniec  

(z dopływem spod Augustówki) uchodzący do Kostrzynia poza granicami gminy 

przepływający przez jej południowo-zachodnie tereny, dopływ z Czarnowęża (Tymianka), 

dopływ spod Trzcianki Starej, Śmierdziucha oraz Struga (lewobrzeżny dopływ Liwca) 

stanowiąca północną granicę gminy i inne mniejsze cieki.  

Liwiec stanowi lewobrzeżny dopływ Bugu. Przepływa przez północno-wschodnie  

i północne krańce gminy. Rzeka na tym odcinku jest nieuregulowana i silnie meandruje.  

Przeważająca część obszaru gminy Grębków leży w zlewni rzeki Kostrzyń będącej 

największym lewobrzeżnym dopływem Liwca.  

Źródła Kostrzynia znajdują się w okolicach wsi Domanice, poza terenem gminy,  

a ujście do Liwca na terenie gminy.  

W górnym odcinku, od źródeł do mostu kolejowego na trasie Warszawa-Siedlce  

w gminie Kotuń, Kostrzyń został w dużej części uregulowany. Poniżej, od miejscowości 

Oleksin, aż do ujścia do Liwca, rzeka naturalnie meandruje. Kostrzyń, zasila stawy rybne we 

wsi Sucha i uchodzi do Liwca we wsi Oszczerze w km 76,22. Średni roczny przepływ 

Kostrzynia w przekroju wodowskazowym Jagodne wynosi 2,77 m3/s. Dolina Kostrzynia jest 

częściowo zmeliorowana. 

Gawroniec, lewobrzeżny dopływ Kostrzynia przepływa przez południowo-zachodnie 

tereny gminy Grębków i uchodzi do Kostrzynia na południe od granic gminy.  Przez 

południowo-zachodnie rubieże gminy przepływa dopływ Gawrońca – dopływ spod 

Augustówki. Dopływ z Czarnowęża (Tymianka) - prawobrzeżny dopływ Kostrzynia  

o powierzchni zlewni 20,03 km2, przepływa przez południowo-wschodnią część gminy 

zasilając stawy rybne we wsi Gałki i uchodzi do Kostrzynia w km 9,48. Lewostronny dopływ 

spod Trzcianki Starej o powierzchni zlewni 14,98 km2 uchodzi do Kostrzynia w km 7,26. 

Śmierdziucha, lewobrzeżny dopływ Kostrzynia przepływa centralnie przez gminę i uchodzi 

do Kostrzynia we wsi Proszew w km 3,89. Śmierdziucha przyjmuje w km 9,53 prawostronny 
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dopływ z Leśnogóry, a w km 3,32 lewostronny dopływ spod Polkowa Sagałów. Zlewnia 

Śmierdziuchy ma powierzchnię 61,50 km2.  

Uzupełnieniem sieci hydrograficznej są starorzecza w dolinach Kostrzynia i Liwca 

oraz oczka śródbagienne. Najczęściej okresowo, wypełniają się wodą dna zagłębień 

bezodpływowych.  

Stawy rybne stanowią ok. 0,5% użytków rolnych gminy. Należą do nich: 

• obiekt stawowy „Gałki” w m. Gałki, o powierzchni 28,00 ha, o znaczeniu 

gospodarczym, 

• obiekt stawowy „Nowa Sucha” w m. Nowa Sucha, o powierzchni 68,76 ha,  

o znaczeniu gospodarczym, 

• obiekt stawowy „Chojeczno” w m. Gałki, o powierzchni 32,00 ha (pod zalewem 16,48 ha), 

o znaczeniu gospodarczym, 

oraz stawy w miejscowości Trzebucza (hodowla i rekreacja). 

Ponadto na terenie gminy znajdują się niewielkie pojedyncze stawy o innym 

przeznaczeniu oraz młynówki (w Proszewie B i w Słuchocinie). 

Rzeka Liwiec, rzeka Kostrzyń i pozostałe cieki na terenie gminy administrowane są 

przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie. 

5. Wody podziemne 

Wody pierwszego poziomu wodonośnego, występujące w utworach 

czwartorzędowych, stwierdza się na różnych głębokościach. Głębokości te są uzależnione od 

ukształtowania terenu oraz od głębokości zalegania utworów nieprzepuszczalnych. 

Na obszarach wysoczyznowych, zwierciadło pierwszego poziomu wodonośnego 

występuje na różnych głębokościach i jest zależne od wyniesienia ponad okoliczne dna dolin 

oraz od układu warstw nieprzepuszczalnych. W strefie tej przeważają tereny gdzie woda 

gruntowa występuje głębiej niż 3 m od powierzchni terenu. 

 Występowanie bagien, mokradeł i torfowisk wiąże się z płytkim zaleganiem wód 

gruntowych. Spotykamy je w obrębie dolin i innych obniżeń terenu. Niezbyt głęboko wcięte 

koryta rzek oraz niewielkie nachylenie terenu w dolinach powodują słabe drenowanie gruntu. 

Zwierciadło wód pierwszego poziomu wodonośnego na obszarach dolin, obniżeń  

i zagłębień bezodpływowych, występuje na głębokości zazwyczaj do 1 metra od powierzchni 

terenu. Jest ono zasilane głównie przez opady atmosferyczne oraz zależy od stanu wód  

w ciekach.  
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Gmina położona jest na obszarze głównego zbiornika wód podziemnych „Subniecka 

warszawska” o zasobach dyspozycyjnych 0,06 l/s/km2. Utwory wodonośne nawiercono  

na głębokości 100 -150 m p.p.t. Wody odznaczają się podwyższoną zawartością związków 

żelaza i manganu, co jest główną przyczyną konieczności ich uzdatnień, w przypadku ich 

wykorzystania dla celów konsumpcyjnych. Na terenie gminy brak jest studni ujmujących 

wody z tej warstwy wodonośnej. W tej części zbiornika GZWP nr 215A wprowadzono 

wysoką ochronę (OWO) z uwagi na dobrą izolację poziomu z wodami o dobrej i trwałej 

jakości, ale o ograniczonych zasobach.  

Głównym źródłem zaopatrzenia ludności gminy Grębków w wodę jest poziom 

wodonośny zalegający w warstwach utworów czwartorzędowych. Wody podziemne z tego 

poziomu ujmowane są w studniach głębinowych we wsiach: Grębków, Gałki, Jabłonna, 

Leśnogóra, Polków Sagały, Stawiska, Sucha.  

Większość mieszkańców gminy zaopatruje się w dobrej jakości wodę z wodociągów. 

Jednak w gminie są wsie niezwodociągowane, w których ludność zaopatruje się w wodę ze 

studni kopanych. Są to wsie: Chojeczno Cesarze, Chojeczno Sybilaki Gałki, Jabłonna, Kózki, 

Stara i Nowa Sucha, Słuchocin, Kol. Sinołęka, Stara i Nowa Trzcianka i Żarnówka. 

Obszar gminy jest zróżnicowany pod względem stopnia izolacji pierwszego 

użytkowego poziomu wodonośnego przez utwory nieprzepuszczalne lub słabo 

przepuszczalne. W południowej, centralnej i północnej części gminy poziom ten jest średnio 

izolowany. Doliny Liwca i Kostrzynia oraz tereny położone w ich sąsiedztwie są pozbawione 

warstwy trudno przepuszczalnej izolującej wody pierwszego użytkowego poziomu 

wodonośnego przed przenikaniem zanieczyszczeń.  

Wody poziomu czwartorzędowego, które nie są izolowane lub słabo izolowane 

warstwą trudno przepuszczalną o niewielkiej miąższości, narażone są na zanieczyszczenia 

pochodzenia rolniczego i komunalnego, co powoduje ich skażenie bakteriologiczne  

i chemiczne.  

Wg Atlasu Hydrogeologicznego Polski (pod. red. B. Paczyńskiego – W–wa 1993 r.) 

gmina Grębków położona jest w obrębie makroregionu północno–wschodniego, regionu I – 

mazowieckiego i rejonu IA – mazowiecko–podlaskiego. W regionie tym użytkowe poziomy 

wodonośne występują w utworach kredy, czwartorzędu i - zgodnie z wcześniejszą 

klasyfikacją stratygraficzą - trzeciorzędu. Dolne piętro hydrostrukturalne reprezentują 

poziomy mioceński i oligoceński, zaś górne piętro tworzą powszechne i najczęściej 

użytkowane poziomy systemu czwartorzędowego. 
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6. Klimat 

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

powietrza wynosi ok. 7,4°C, Średnia temperatura najcieplejszego miesiąca wynosi 17,8°C, 

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

bezprzymrozkowy trwa 165 dni, a okres wegetacyjny - 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 zalegania chłodnego powietrza i mgieł.  

Na obszarze gminy Grębków wilgotność względna wynosi 82%. Największą 

wilgotnością względną charakteryzują się tereny położone w obrębie dolin i obniżeń terenu. 

Związane jest to głównie z płytkim zaleganiem wód gruntowych.  

Zjawiskiem ściśle związanym z temperaturą powietrza i wilgotnością powietrza jest 

mgła. Średnia roczna liczba dni z mgłą wynosi 52. Mgły najczęściej występują w miesiącach 

jesienno-zimowych (IX-XII 7,5-6,5 dnia). Lokalnie mgły występują najczęściej w dolinach  

i obniżeniach oraz na terenach o podwyższonej wilgotności powietrza.  

Średnia roczna wielkość zachmurzenia na terenie gminy wynosi 6,5 stopnia pokrycia 

nieba w skali 10 stopniowej. Największym zachmurzeniem charakteryzuje się okres od 

listopada do lutego, minimalne zachmurzenie występuje w czerwcu i sierpniu. Zachmurzenie 

nie wykazuje zmienności przestrzennej.  

Teren gminy charakteryzuje się niewielką ilością opadów. Roczna suma opadów 

wynosi 550 mm. Najniższe opady notowane są w styczniu-kwietniu (średnio miesięcznie  

30 mm), natomiast najwyższe w lipcu (86 mm).  

Na obszarze gminy przeważają wiatry zachodnie. Średnia prędkość wiatru wynosi  

3,0 m/sek.  

Na klimat lokalny największe znaczenie wywiera rzeźba terenu, zbiorniki wodne, 

kompleksy leśne. Na terenie gminy wyodrębniają się trzy typy klimatu lokalnego: 

1) Klimat równiny denudacyjnej o dobrych warunkach termicznych, wilgotnościowych, 

wietrznych i solarnych. Najbardziej korzystne warunki nasłonecznienia posiadają 

zbocza równiny wysoczyzny o ekspozycji południowej, południowo–zachodniej  

i południowo–wschodniej.  
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2) Klimat obszarów leśnych charakteryzujący się zacisznością, złagodzeniem dobowych 

i rocznych ekstremalnych wielkości temperatury powietrza, zmniejszeniem amplitud 

dobowych temperatury i wilgotności powietrza. Wytwarzane przez drzewa olejki 

eteryczne (fitocydy) posiadają właściwości bakteriobójcze i wpływają regenerująco na 

organizm człowieka. Najbardziej korzystne warunki dla pobytu ludzi występują  

w lasach na siedliskach suchych i świeżych. 

3) Klimat dna dolin rzecznych, gdzie występuje duża wilgotność powietrza, często 

tworzą się mgły i inwersje temperatury powietrza, panują niekorzystne warunki 

rozpraszania zanieczyszczeń, spływa nimi chłodne powietrze. 

 

Na terenie gminy Grębków brak jest dużych, punktowych źródeł zanieczyszczeń 

powietrza atmosferycznego, stąd stan czystości powietrza nie budzi większych zastrzeżeń. 

7.  Lasy 

Według stanu na 2011 rok, w gminie Grębków lasy zajmują 2 178,6 ha,  

co w porównaniu z danymi z roku 2001 wskazuje na wzrost powierzchni lasów o ponad  

20 ha. Wskaźnik lesistości, wynoszący ok. 17 %, jest jednak znacznie niższy od średniej  

dla województwa mazowieckiego, która wynosi 22,7 %.  

Na terenie gminy Grębków lasy są rozproszone na całej jej powierzchni  

i rozdrobnione na wiele kompleksów leśnych. Największe kompleksy leśne występują  

w środkowej części gminy, gdzie znajdują się największe uroczyska lasów państwowych -  

Ur. Sucha i Ur. Stawiska (lasy wodochronne) oraz na północy gminy, gdzie położone są lasy 

wsi Grodzisk i Ziomaki. Na wschodzie gminy większe kompleksy leśne tworzą lasy wsi 

Chojeczno Cesarze i Chojeczno Sybilaki. Z kolei na zachodzie większe kompleksy leśne 

tworzą lasy wsi Żarnówka i Polków Sagały. 

Rozdrobnienie powierzchni leśnej charakterystyczne dla krajobrazu Podlasia, jest więc 

widoczne również w gminie Grębków. Kompleksy leśne na obszarze całej gminy 

rozmieszczone są stosunkowo równomiernie, wplatając się w obszary pól uprawnych oraz 

użytków zielonych i dolin rzecznych. Jednak tylko część z nich posiada tak dużą 

powierzchnię, że wytworzyła się tam odpowiednio duża strefa wnętrza lasu, która jest 

niezwykle istotna dla typowo leśnych przedstawicieli fauny i flory.  

Struktura własnościowa lasów w gminie Grębków jest następująca: największą 

powierzchnię zajmują lasy niepaństwowe (prywatne) - 1 541,0 ha, co stanowi 70,7 % ogólnej 
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powierzchni lasów w gminie, zaś lasy publiczne zajmują 637,6 ha (29,3%), w tym zdecydowanie 

dominują lasy państwowe (lasy komunalne zajmują powierzchnię zaledwie 4 ha). 

Na terenach leśnych gminy Grębków będących w zarządzie Lasów Państwowych, 

największą powierzchnię zajmują siedliska lasowe wytworzone na glebach żyznych, wśród 

których dominujący typ siedliskowy lasu to las świeży (37,2 % ogólnej powierzchni) i las 

mieszany świeży (20 %). Znacznie mniejszy jest udział siedlisk borowych (ok. 30%).  

Na glebach bielicowych wytworzonych z piasków lodowcowych jest to bór świeży (16,5 %), 

a na glebach bielicowych właściwych, podścielonych gliną - bór mieszany świeży (13,2%). 

Na siedliskach wilgotnych w znikomej powierzchni występuje natomiast bór mieszany 

wilgotny (1,95 ha).   

Dominującym gatunkiem na terenach leśnych gminy Grębków jest sosna.  

Na siedliskach borowych jest głównym gatunkiem tworzącym drzewostan, zajmując łączną 

powierzchnię 316,90 ha. Jest to obszar ponad ośmiokrotnie większy od drugiego panującego 

gatunku – dębu (35,5 ha). Dąb jest z kolei gatunkiem lasotwórczym na siedliskach lasowych. 

Jako trzeci gatunek panujący wyróżnia się olsza (8,4% powierzchni), a najmniejszą 

powierzchnię zajmuje brzoza. 

 

Tabela 2.  Układ gatunków panujących w drzewostanach będących w zarządzie Lasów 
Państwowych w gminie Grębków 

Gatunki panujące  
w drzewostanach 

Sosna Dąb Olsza Brzoza 

Powierzchnia, ha 316,90 35,51 33,4 13,34 
% 79,4 8,9 8,4 3,3 

Źródło: Nadleśnictwo Siedlce (2012 r.) 

Obok gatunków panujących występują także gatunki domieszkowe, do których 

zaliczyć można: modrzew, świerk. osikę, grab, lipę, klon czy wiąz. Z gatunków 

podszytowych wyróżnić można jałowiec, leszczynę, trzmielinę, jarząb, wierzby krzewiaste, 

kruszynę oraz czeremchę. W runie natomiast występują m.in. takie gatunki jak trawy, mchy, 

borówki, widłaki, paprocie oraz wiele gatunków roślin dwu- i jednoliściennych. 

W strukturze wiekowej dominują drzewostany w IV (61-80 lat) i III (41-60 lat) 

klasach wieku, które zajmują odpowiednio powierzchnie 314,36 i 152,63 ha. Znaczny jest też 

udział drzewostanów w V klasie wieku (81-100 lat). Udział drzewostanów najstarszych  

i najmłodszych jest najmniejszy. Zajmują one łącznie niecałe 8% ogólnej powierzchni 

terenów leśnych w zarządzie Lasów Państwowych. 
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Tabela 3.  Wiek drzewostanów będących w zarządzie Lasów Państwowych w gminie Grębków 

Wiek 
drzewostanów 

 
1-20 

 
21-40 

 
41-60 

 
61-80 

 
81-100 

 
101-120 

Powierzchnia, ha  
 

14,93 
 

40,95 
 

152,63 
 

314,36 
 

72,82 
 

32,93 
% 2,38 6,51 24,28 50,01 11,58 5,24 

Źródło: Nadleśnictwo Siedlce (2012 r.) 

Do zagrożeń abiotycznych dla lasów zaliczyć należy: niedobór opadów, gwałtowne 

wiatry, okiść, wczesne i późne przymrozki. Obniżenie poziomu wód gruntowych wpłynęło  

na osłabienie drzewostanów dębowych, a następnie uszkodzenia ze strony szkodników. 

Spośród czynników biotycznych do najważniejszych zagrożeń należy zaliczyć: 

gradacje pierwotnych i wtórnych szkodników owadzich, występowanie grzybów 

pasożytniczych oraz zagrożenia ze strony ssaków roślinożernych. 

Wśród zagrożeń antropogenicznych należy wymienić: zanieczyszczenie powietrza, 

niewłaściwą gospodarkę odpadami, zagrożenia związane z infrastrukturą komunikacyjną 

(emisje szkodliwych substancji, emisja hałasu i wibracji, tworzenie barier ekologicznych, 

zmiana naturalnego charakteru krajobrazu) oraz zagrożenia pożarowe. 

Ogólny stan zdrowotny lasów na terenie gminy Grębków można ocenić jako dobry. 

Niemniej występowały tu szkody powodowane przez czynniki biotyczne, abiotyczne  

i antropogeniczne.  

Dodatkowym czynnikiem osłabiającym drzewostany są silne huragany, które coraz 

częściej występują na terenie Polski. Wymuszone zjawiskami klęskowymi usuwanie złomów  

i wywrotów wykonuje się w pierwszej kolejności.  

Z powodu deficytu wilgotności przy jednoczesnym występowaniu wysokich 

temperatur, obserwuje się obniżenie poziomu wód gruntowych. Na zakłócenie stosunków 

wodnych w lasach w ostatnich latach coraz większy wpływ ma zwiększająca się populacja 

bobra. 

Lasy Nadleśnictwa Siedlce położone są w I strefie uszkodzeń przemysłowych – 

głównie zanieczyszczeń przemysłowych emitowanych do atmosfery, pochodzących  

z lokalnych zakładów przemysłowych i produkcyjnych oraz źródeł transportu (z procesów 

spalania paliw, podczas którego powstają dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenki węgla, pyły  

i sadze). Z pomiaru stężeń tych substancji wynika, że są one obecnie znacznie poniżej 

wartości dopuszczalnych i nie stanowią większego zagrożenia, niemniej zwiększenie ilości 

tych substancji może prowadzić do osłabienia naturalnej odporności drzewostanów  

na czynniki szkodotwórcze.  
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Lasy Nadleśnictwa Siedlce zostały zakwalifikowane do II kategorii zagrożenia 

pożarowego. Nadleśnictwo spełnia wymogi w zakresie ilości sprzętu, zaopatrzenia w wodę  

i punktów obserwacyjnych. Nadleśnictwo na bieżąco współpracuje w tym zakresie  

z Komendami Państwowej Straży Pożarnej. W biurze nadleśnictwa znajduje się punkt 

alarmowo–dyspozycyjny (PAD), w którym pełnione są dyżury przy telefonie całodobowo  

w miesiącach największego zagrożenia pożarowego (IV–IX). W drzewostanach położonych 

przy drogach publicznych wyorywano pasy przeciwpożarowe, które co roku były 

mineralizowane.  

Zagrożeniem coraz poważniejszym staje się bezpośrednie negatywne oddziaływanie 

człowieka: 

• nagminne wywożenie śmieci, 

• coraz większa penetracja lasów (wydeptywanie, niszczenie i nieracjonalny zbiór runa 

leśnego, płoszenie zwierzyny, niszczenie gniazd i mrowisk, zaśmiecanie, możliwość 

większego zaprószenia ogniem), 

• niszczenie stanowisk roślin chronionych, 

• wycinka i kradzież drewna, 

• kłusownictwo, 

• niszczenie tablic informacyjnych. 

W zarządzie Lasów Państwowych lasy ochronne zajmują powierzchnię 75,76 ha,  

a lasy gospodarcze 553,69 ha. 

Gospodarka leśna Lasów Państwowych prowadzona jest w sposób racjonalny,  

z uwzględnieniem przywrócenia odpowiadającego siedliskom stanu gatunkowego  

oraz kształtowania stref ekotonowych, ochrony bioróżnorodności. Na terenie gminy dominują 

jednak lasy prywatne. Występują one zarówno w formie większych kompleksów, czasami 

łączących się z lasami państwowymi, jak też w formie wielu kompleksów małych  

i zadrzewień. W ostatnich latach ich powierzchnia nieco zwiększyła się z powodu zalesiania 

nieużytków i gruntów rolnych słabej bonitacji, a także spontanicznej sukcesji na gruntach 

odłogowanych. Nie należy oczekiwać wyraźnej poprawy walorów przyrodniczych lasów 

prywatnych, gdyż dojrzewające drzewostany będą raczej eksploatowane na bieżąco.  

Pomimo obniżonej wartości przyrodniczej, lasy prywatne dzięki dużej fragmentacji 

tworzą specyficzną mozaikę krajobrazową, która sprzyja występowaniu wielu gatunków 

zwierząt, w tym ptaków, szczególnie z grupy tzw. ekotonalnych, takich jak ortolan  

i gąsiorek.  
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8. Bioróżnorodność 

Gmina Grębków cechuje się urozmaiceniem pod względem walorów przyrodniczo-

krajobrazowych. Z jednej strony występują tu tereny cenne przyrodniczo, spełniające istotną 

rolę w zachowaniu funkcjonalno-przestrzennej ciągłości systemów ekologicznych, 

potwierdzeniem czego jest objęcie ich siecią Natura 2000 (doliny Liwca i Kostrzynia).  

Z drugiej strony, gmina cechuje się małą lesistością, brakiem dużych kompleksów leśnych 

(powyżej 1000 ha), a przeważającą część jej obszaru stanowią tereny wykorzystywane 

rolniczo, przede wszystkim pola uprawne.  

Na terenie gminy nie występują duże kompleksy leśne o zróżnicowanej strukturze 

siedliskowej i wiekowej, które stwarzają optymalne warunki egzystencji wielu gatunkom 

roślin i zwierząt. Jak już wspomniano największe kompleksy leśne występują w środkowej 

części gminy, gdzie znajdują się największe uroczyska lasów państwowych - Ur. Sucha  

i Ur. Stawiska oraz na północy gminy, gdzie położone są lasy wsi Grodzisk i Ziomaki.  

Na wschodzie gminy większe kompleksy leśne tworzą lasy wsi Chojeczno Cesarze  

i Chojeczno Sybilaki, na zachodzie - lasy wsi Żarnówka i Polków Sagały. 

Duże rozdrobnienie lasów przy ich prawie równomiernym rozmieszczeniu jest 

natomiast korzystne dla wielu gatunków zarówno leśnych jak i ekotonalnych.  

Użytki zielone, występujące głównie w dolinach rzek zajmują duże powierzchnie. 

Udział łąk i pastwisk w ogólnej strukturze gruntów wynoszący 23,4% jest znacznie wyższy 

od średniej dla byłego woj. siedleckiego, która wynosiła 15,2%. Największe powierzchnie łąk 

występują w dolinie Kostrzynia i Liwca.  

Szczególne znaczenie – z przyrodniczego punktu widzenia – mają doliny rzeczne.  

Na terenie gminy Grębków są to przede wszystkim doliny Liwca i Kostrzynia oraz mniejsze 

doliny dopływów Kostrzynia. Dolina Kostrzynia jest nieznacznie przekształcona, podobnie – 

dolina Liwca. Zmeliorowanie doliny Śmierdziuchy i występujących w jej granicach 

naturalnych, łąk, spowodowało ich przesuszenie i znaczne zubożenie gatunkowe. Rośliny 

wymagające żyznego, wilgotnego podłoża wyginęły lub występują obecnie nielicznie.  

Wraz ze zmianami stosunków wodnych i użytkowaniem rolniczym, pierwotne zespoły 

roślinne dolin rzecznych uległy przekształceniu.  

Istotną kwestią, która ma wpływ na ocenę stanu przyrody jest brak istotnych barier 

ekologicznych, jak również charakter występującej tu zabudowy. Na terenie gminy brak jest 

obszarów cechujących się zwartą zabudową o charakterze miejskim. Dominują niewielkie 

wsie.  
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Na terenie gminy występują korytarze ekologiczne związane z dolinami cieków, które 

na terenach mniej przekształconych fragmentami zachowały charakter korytarzy pasmowych. 

Korytarze ogranicza m.in. występowanie stawów rybnych i zmeliorowane użytki zielone,  

jak również przecinające je szlaki komunikacyjne. Niewielkie płaty leśne będące wyspami 

krajobrazowymi, z uwagi na swoje położenie, mogą pełnić rolę uzupełniającą dla korytarzy 

ekologicznych dla wybranych gatunków zwierząt.  

Na terenie gminy Grębków występuje zróżnicowana roślinność. Charakterystykę 

florystyczną oparto przede wszystkim na informacjach zawartych w Standardowym 

Formularzu Danych Natura 2000 dla obszarów specjalnej ochrony (OSO), dla obszarów 

spełniających kryteria obszarów o znaczeniu wspólnotowym (OZW) i dla specjalnych 

obszarów ochrony (SOO). W dolinach rzek Liwiec i Kostrzyń wyróżnić można 36 gatunków 

roślin, z czego 25 objętych jest ochroną ścisłą, 2 gatunki objęte są ochroną częściową oraz 6 

gatunków uważanych jest za rzadkie. Najczęściej spotykanymi są: turzyca żółta (Carex flava), 

silniczka szczecinowata (Isolepis setacea), wywłócznik kłosowy (Myriophyllum spicatum), 

dziewięciornik błotny (Parnassia palustris), rdestnica ostrolistna (Potamogeton acutifolius), 

rdestnica szczeciolistna (Potamogeton friesii), koniczyna biała (Trifolium repens), tomka 

oścista (Anthozanthum aristatum) i przęstka pospolita (Hippuris vulgaris). 

Poniżej podano informacje o występowaniu poszczególnych gatunków, w tym 

chronionych i rzadkich, zamieszczonych w cytowanej wyżej dokumentacji. 

Gatunki objęte ochroną ścisłą:  

1) Rzepik szczeciniasty (Agrimonia pilosa) 

2) Parzydło leśne (Aruncus sylvestris) 

3) Włosiennicznik wodny (Batrachium aquatile) 

4) Kukułka krwista (Dactylorhiza incarnata) 

5) Kukułka szerokolistna (Dactylorhiza majalis) 

6) Naparstnica zwyczajna (Digitalis grandiflora) 

7) Lilia złotogłów (Lilium martagon) 

8) Listera jajowata (Listera opata) 

9) Miodownik melisowaty (Melittis melissophyllum) 

10) Grzybienie białe (Nymphaea alba) 

11) Podkolan biały (Plantathera biforia) 

12) Pełnik europejski (Trollius europaeus) 

13) Gnidosz błotny (Pedicularis palustris) 

14) Nasięźrzał pospolity (Ophioglossum vulgatum) 

15) Kosaciec syberyjski (Iris Cibrica) 
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16) Goryczka wąskolistna (Gentiana pneumonanthe) 

17) Kruszczyk błotny (Epipactis palustris) 

18) Goździk okazały (Dianthus superbus) 

19) Kukułka plamista (Dactylorhiza maculata) 

20) Kukułka Fuchsa (Dactylorhiza Fuchsie) 

21) Starodub łąkowy (Angelica palustris) 

22) Jaskier wielki (Ranunculus lingua) 

23) Goździeniec okółkowy (Illecebrum verticillatum) 

24) Nerecznica grzebieniasta (Dryopteris cristata) 

25) Cibora żółta (Cyperus flavescens) 

Gatunki objęte ochronioną częściową: 

1) Tojad dzióbaty (Aconitum variegatum) 

2) Grążel żółty (Nuphar lutea) 

Gatunki rzadkie:  

1) Ostrzew spłaszczony (Blysmus compressus) 

2) Dzwonek (Campanula bononiensis) 

3) Cibora zmienna (Cyperus fuscus) 

4) Mieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbricatus) 

5) Selernica żyłkowana (Cnidium dubium) 

6) Brzoza niska (Betula humilis) 

Gatunki pospolite: 

1) Turzyca żółta (Carex flava) 

2) Silniczka szczecinowata (Isolepis setacea) 

3) Wywłócznik kłosowy (Myriophyllum spicatum) 

4) Dziewięciornik błotny (Parnassia palustris) 

5) Rdestnica ostrolistna (Potamogeton acutifolius) 

6) Rdestnica szczeciolistna (Potamogeton friesii) 

7) Koniczyna biała (Trifolium repens) 

8) Tomka oścista (Anthoxanthum aristatum) 

9) Przęstka pospolita (Hippuris vulgaris) 

 

Ponadto, w dolinie Kostrzynia, w wyniku przeobrażeń siedlisk łąk bagiennych w łąki 

pobagienne, wykształciły się łąki z wyczyńcem łąkowym (Alopecurus pratensis L.), kłosówką 

wełnistą (Holcus lanatus L.), czy mozgą trzcinowatą (Phalaris arundinaceae L.) oraz lokalnie  

w miejscach o wzmożonym ruchu wód wgłębnych i powierzchniowych - szuwar mozgowy 

(Phalaridetum arundinaceae). W miejscach, gdzie w powodu nadmiernej podmokłości terenu 

zaniechano prowadzenia gospodarki łąkowej, ten sam typ zbiorowiska przekształcił się w ols, 
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z panującą olszą czarną (Alnus glutinosa L.). 

Powyższe tereny, pełniące funkcję przyrodniczą, stanowią równocześnie ostoję 

zwierząt dziko żyjących.  

Fauna gminy Grębków jest w dużej mierze typowa dla większego obszaru wysoczyzn 

i dolin zachodniej części b. województwa siedleckiego.  

 

Ptaki 

Ponieważ obszar gminy Grębków jest dość urozmaicony pod względem 

zróżnicowania występujących środowisk (doliny dwóch ważnych dla regionu rzek, 

kompleksy stawów rybnych, pola uprawne i obszary leśne), taka różnorodność ekosystemów 

powoduje, że ptaki stanowią tu najliczniejszą grupę kręgowców. Napotkać można więc ptaki 

szuwarowe, wodne, leśne oraz ptaki związane z odkrytym krajobrazem rolniczym. 

Największe skupienie awifauny lęgowej, zwłaszcza rzadkich stanowisk gatunków, wykazano 

w dolinie Liwca oraz w południowej części doliny Kostrzynia. 

W latach 1983-1992 na terenie gminy Grębków stwierdzono występowanie 119 

lęgowych i prawdopodobnie lęgowych gatunków ptaków oraz 7 przelotnych.  

Tabela 4.  Liczebność wybranych 38 gatunków ptaków lęgowych i prawdopodobnie lęgowych 
na terenie gminy Grębków w latach 1983 - 1992  

LL.p. Gatunek 
Liczba par 
lęgowych 

Liczba 
stanowisk 

Gatunki z Załącznika 1 Dyrektywy Ptasiej 

11. Rybitwa zwyczajna 10 1 

22. Błotniak stawowy 3-4 2 

33. Derkacz 4 2 

44. Żuraw 1 1 

55. Kropiatka 7 1 

66. Bocian biały 18 18 

77. Dzięcioł czarny 2 2 

88. Lerka 4 4 

99. Świergotek polny 1 1 

110. Jarzębatka 2 2 

111. Gąsiorek 10 10 

112. Ortolan 54 36 

113. Perkoz dwuczuby 9 1 

114. Wodnik 4 2 

115. Rybitwa czarna 11 2 

116. Zimorodek 1 1 
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117. Łabędź niemy 2 1 

118. Kszyk 7-8 6 

119. Głowienka 8-10 2 

220. Czernica 8-10 2 

221. Kokosza wodna 4 2 

222. Dziwonia 2 2 

Inne gatunki ptaków 

223. Krogulec 0-1 1 

224. Świergotek łąkowy 28 21 

225. Turkawka 3 3 

226. Perkozek 7 2 

227. Kruk 3 3 

228. Myszołów 5 5 

229. Pokląskwa 22 22 

330. Jastrząb 2-3 2-3 

331. Zausznik 15 1 

332. Dzięciołek 6 6 

333. Pokrzywnica 3 3 

334. Kwiczoł 17 15 

335. Trzciniak 10 2 

336. Remiz 11 8 

337. Strzyżyk 10 9 

338. Mewa Śmieszka 510 2 

Źródło: Kot H., Rzępała M., Rogowiec M., Kaszuba Z., Branowska J. Rogowiec M. 1993. Powszechna 

inwentaryzacja przyrodnicza gminy Grębków. Zakład Badań Ekologicznych „EKOS”, 

Siedlce 

Spośród wymienionych gatunków ptaków 22 gatunki znajdują się obecnie  

w Załączniku nr 1 Dyrektywy Ptasiej jako gatunki zagrożone w skali Europy. Najliczniejsze 

są: ortolan, gąsiorek i rybitwa czarna, zlokalizowane w dolinie Kostrzynia oraz bocian biały 

występujący w dolinie rzeki Liwiec. Pozostałe 16 gatunków stanowią ptaki również licznie 

występujące na terenie gminy, jednak nie wpisane na listę Dyrektywy. 

Biorąc pod uwagę nieliczne zmiany w środowisku krajobrazowym jakie zaszły od lat 

90-tych XX wieku na terenie gminy, przyjmuje się, że liczba wyżej wymienionych gatunków 

ptaków nie uległa zmianie.  

Poniżej podano informacje o występowaniu na terenie gminy Grębków wybranych 

gatunków ptaków.  

Perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus) – lęgowy tylko na stawach w dolinie 

Kostrzynia. W roku 1983 liczebność oszacowano na 8, a w roku 1987 na 9 par lęgowych. 
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Perkoz rdzawoszyi (Podiceps griseigena) – podobnie jak gatunek poprzedni, gnieździł 

się tylko na stawach w dolinie Kostrzynia. W 1987 roku liczebność ptaków oceniono na 7 par. 

Bąk zwyczajny (Botaurus stellaris) – głosy 1-2 samców słyszano w okresie lęgowym 

na stawach w dolinie Kostrzynia w roku 1987. 

Bocian biały (Ciconia ciconia) – w roku 1992 pojedyncze, zajęte gniazda tego gatunku 

stwierdzono we wsiach: Grębków, Ziomaki, Oszczerze, Polków Daćbogi, Chojeczno 

Sybilaki, Nowa Sucha, Słuchocin, Kolonia Podsusze i Proszew. Ponadto, we wsi Gałki były 

3, a w Stawiskach 2 gniazda. W roku 1984 stwierdzono obecność innych, pojedynczych, 

zajętych gniazd we wsi Kopcie oraz Trzcianka Stara, a w roku 1990 także jedno gniazdo  

w Grodzisku. 

Łabędź niemy (Cygnus olor) – gniazdowanie 2 par stwierdzono w ostatnich latach  

na stawach w dolinie Kostrzynia. W okresie lęgowym na tych zbiornikach przebywa ponadto 

często skupisko ptaków nielęgowych liczące od kilku do 20 ptaków (20.04.1987). 

Głowienka (Aythya ferina) – w ostatnich latach 8-10 par tego gatunku gnieździ się  

na stawach w dolinie Kostrzynia oraz na stawach położonych między Gałkami a Chojecznem. 

Czernica (Aythya fuligula) – w podobnej liczbie jak gatunek poprzedni, stwierdzono 

gniazdowanie czernicy na wyżej wymienionych stawach. 

Rybitwa zwyczajna (Sterna hirundo) – ok. 10 par gnieździło się w 1983 roku  

na stawach w dolinie Kostrzynia. Niewykluczone było gniazdowanie 1-2 par tego gatunku  

w 1987 roku. W późniejszym okresie nie stwierdzono obecności rybitw na tym terenie. 

Mewa śmieszka (Laurus ridibundus) – kolonia lęgowa tego gatunku znajduje się  

na stawach w dolinie Kostrzynia. W roku 1987 jej wielkość oceniono na ok. 500 par 

lęgowych. Ponadto, w roku 1992 na stawach koło Chojeczna gnieździło się prawdopodobnie 

ok. 10 par tych ptaków. 

Derkacz (Crex crex) – w roku 1987 stwierdzono odzywające się samce w trzech 

różnych miejscach na stawach w dolinie Kostrzynia 

 

Ssaki 

Na terenie gminy Grębków stwierdzono występowanie 28 gatunków ssaków. Należą 

do nich duże ssaki kopytne (Artiodectyla), takie jak łoś (Alces alces), dzik (Sus scrofa) i sarna 

(Capreolus capreolus), a także ssaki drapieżne (Carnivora): lis (Vulpes vulpes), kuna leśna 

(Martes martes) i domowa (Martes foina), gronostaj (Mustela erminea), łasica łaska (Mustela 

nivalis). Z innych gatunków spotkać można również piżmaka (Ondatra zibethicus), wiewiórkę 

pospolitą (Sciurus vulgaris), jeża (Erinaceus europaeus), zająca szaraka (Lepus europaeus), 
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nietoperze (Chiroptera) oraz liczne gryzonie (Rodentia): mysz domową (Mus musculus), 

polną (Apodemus agrarius), leśną (Apodemus flavicollis) i zaroślową (Apodemus sylvaticus), 

nornika zwyczajnego (Microtus arvalis), nornicę rudą (Myodes glareolus) i inne. 

Na terenie gminy Grębków występują także objęte ochroną ssaki środowiska wodnego 

– bóbr europejski (Castor fiber) oraz wydra europejska (Lutra lutra), które spotkać można  

w dolinie rzeki Liwiec. 

 

Płazy i gady 

Bogactwo gatunkowe płazów i gadów na omawianym terenie jest, podobnie jak  

w całej Polsce, niezwykle małe. Większość gatunków płazów występuje głównie w pobliżu 

stawów rybnych w Nowej Suchej i Gałkach oraz szeregu małych zbiorników wodnych 

położonych w dolinie rzeki Liwiec i Kostrzyń. Dotychczas potwierdzono występowanie 11 

gatunków tych kręgowców:  

1) Kumak nizinny (Bombina bombina) 

2) Ropucha szara (Bufo bufo) 

3) Ropucha zielona (Bufo viridis) 

4) Rzekotka drzewna (Hyla arboreta) 

5) Grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus) 

6) Traszka zwyczajna (Triturus vulgaris) 

7) Żaba zielona (Rana ridibundus) 

8) Żaba wodna (Rana esculenta) 

9) Żaba jeziorowa (Rana lessonae) 

10) Żaba trawna (Rana temporaria) 

11) Żaba moczarowa (Rana arvalis) 

 

Na obszarze Ostoi Nadliwieckiej spotkać można również jeszcze jeden gatunek 

płazów – ropuchę paskówkę (Bufo calamita) oraz 4 gatunki gadów, do których należą:  

1) Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) 

2) Jaszczurka żyworodna (Lacerta vivipara) 

3) Zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix) 

4) Żmija zygzakowata (Vipera berus) 

Wszystkie wymienione gatunki płazów i gadów podlegają prawnej ochronie 

gatunkowej. 

 



 34 

Ryby 

W gminie Grębków zaobserwowano 20 gatunków ryb, przy czym wszystkie są 

pospolite i szeroko rozpowszechnione w całej Polsce. Miejscem najbogatszej ichtiofauny są 

stawy rybne oraz rzeki Kostrzyń, Liwiec i Śmierdziucha, które stwarzają dogodne warunki 

dla występowania i rozmnażania wielu gatunków ryb. 

Wody gminy zasiedlają więc wzdręga (Scardinius erythrophthalmus), miętus (Lota 

lota), piskorz (Misgurnus fossilis), koza (Cobitis taenia), a w starorzeczach napotkać można 

różankę (Rhodeus sericeus amarus). Z innych pospolitych gatunków ryb występują jelec 

(Leuciscus leuciscus), kiełb (Gobio gobio), ukleja (Alburnus alburnus), leszcz (Abramis 

brama), kleń (Leuciscus cephalus), jaź (Leuciscus idus) oraz śliz (Nemachilus barbatulus). 

W niewielkich przydomowych oczkach wodnych hodowane są najczęściej takie 

gatunki ryb jak: karp (Cyprinus caprio), karaś (Carassius carassius), karaś srebrzysty 

(Carassius auratus gibelin), lin (Tinca tinca), okoń (Perca fluviatilis) czy szczupak (Esox 

Lucius). Mogą występować ponadto takie gatunki jak płoć (Rutilus rutilus), słonecznica 

(Leucaspius delineatus), ciernik (Gasterosteus aculeatus) i inne. 

 

Bezkręgowce 

Liczebność bezkręgowców w gminie Grębków jest bardzo mała. Podczas prac 

terenowych w latach 90. XX wieku zanotowano jedynie dwa gatunki motyli – pazia królowej 

(Papilio machaon) oraz mieniaka tęczowca (Apatura iris). W lasach natomiast 

zaobserwowano dosyć licznie występujący gatunek drapieżnego owada – mrówkę rudnicę 

(Formica rufa). 

Ważnym miejscem występowania bezkręgowców wodnych są stawy w dolinie 

Kostrzynia oraz rzeki – Liwiec i Kostrzyń. W wodach tych zauważono ważkę latkę wiosenną 

(Coenagrion lunulatum) oraz mięczaki: skójkę malarską (Unio pictorum) i gruboskorupową 

(Unio crassus), zatoczka łamliwego (Anisus vorticulus), a także pijawkę lekarską (Hirudo 

medicinalis) i poczwarówki – zwężoną (Vertigo angustior) i jajowatą (Vertigo moulinsiana). 

9. Powiązania przyrodnicze 

W koncepcji Krajowej Sieci Ekologicznej opracowanej przez Światową Unię Ochrony 

Przyrody (IUCN) środkowa i wschodnia część gminy Grębków (około 70% powierzchni 

gminy) znajduje się w granicach obszaru węzłowego o znaczeniu krajowym dla terenu nizin 

peryglacjalnych 13k Obszar Siedlecki. Jest to rozległy obszar obejmujący m.in. dolinę 



 35 

górnego i środkowego Liwca oraz doliny: Kostrzynia i Muchawki, a także rozciągające się  

na terenie woj. lubelskiego –„Lasy Łukowskie”.  

Korytarzem ekologicznym o znaczeniu krajowym jest dolina Liwca – korytarz 

ekologiczny sieci ECONET-POLSKA dla terenu nizin peryglacjalnych 45k Liwiec. 

Ponieważ fundamentalną zasadą w planowaniu przestrzennym jest potrzeba 

utrzymania ekologicznych połączeń, należy dążyć do zachowania ciągłości przestrzennej tych 

środowisk, które są korytarzami ekologicznymi. Są to doliny Liwca i Kostrzynia oraz większe 

kompleksy leśne, w części sąsiadujące z dolinami cieków. 

Obecność korytarzy ekologicznych umożliwia przemieszczanie się przedstawicieli 

flory i fauny. Bez takich okresowych migracji nie jest możliwe funkcjonowanie populacji  

w dłuższej skali, zwłaszcza zwierząt kręgowych (od ryb do ssaków). W związku z różnymi 

preferencjami środowiskowymi każda struktura przestrzenna może być jednocześnie 

korytarzem, barierą lub ostoją dla różnych gatunków roślin i zwierząt. Naturalnym procesem 

w trakcie wysycania środowiska jest dyspersja, czyli przemieszczanie się, szczególnie 

młodych osobników. Przy dużym rozproszeniu oraz znaczących odległościach pomiędzy 

"wyspami" odpowiednich środowisk, część koczujących osobników może na takie wyspy nie 

trafić. Korytarze ekologiczne znacznie ułatwiają, a nawet wręcz umożliwiają odnalezienie 

wyspowo położonych środowisk. Korytarz ekologiczny może być wykorzystywany przez 

określone gatunki w dwojaki sposób - zarówno jako miejsce przemieszczania się zwierząt lub 

dyspersję roślin, ale również jako miejsce życia: reprodukcji, żerowania i odpoczynku. 

Dotyczy to oczywiście gatunków, które znajdą w danym korytarzu ekologicznym 

odpowiednie warunki.  

Szczególną rolę w dolinach rzek odgrywają nadrzeczne łęgi, pełniące bardzo ważną 

rolę naturalnego filtru biogeochemicznego, który:  

• zapobiega zanieczyszczaniu wód przez spływy powierzchniowe,  

• wzbogaca różnorodność biologiczną korytarzy dolinnych w gatunki leśne,  

• stanowi potencjał renaturalizacyjny krajobrazu jako ostoja dla ważnych procesów 

sukcesji i spontanicznej renaturalizacji.  

Korytarze dolinne na terenie gminy pełnią decydującą rolę dla migracji, zarówno 

gatunków leśnych jak i gatunków typowych dla środowisk otwartych oraz wodnych.  

Sieć powiązań przyrodniczych obszaru gminy obejmuje jej położenie na terenie  

2 mezoregionów: Wysoczyzny Kałuszyńskiej i Obniżenia Węgrowskiego. Obniżenie 

Węgrowskie jest terenem, który stanowi korytarz odwadniający dla otaczających go 

wysoczyzn polodowcowych (Kałuszyńska, Żelechowska, Siedlecka).  
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10.  Obszary i obiekty chronione 

Na terenie gminy występują obiekty i obszary objęte ochroną prawną na podstawie 

ustawy o ochronie przyrody.  

Utworzono następujące obszary i obiekty chronione: 

• Siedlecko-Węgrowski Obszar Chronionego Krajobrazu, 

• Obszar NATURA 2000 „Dolina Kostrzynia”– PLB 140009,  

• Obszar NATURA 2000 „Dolina Liwca” –PLB 140002, 

• Obszar NATURA 2000 „Ostoja Nadliwiecka – PLH 140032, 

• 14 pomników przyrody. 

10.1. Siedlecko-Węgrowski Obszar Chronionego Krajobrazu  

Siedlecko – Węgrowski Obszar Chronionego Krajobrazu utworzony został uchwałą  

Nr XVII/99/86 z dnia 28.10.1986 r. ówczesnej Wojewódzkiej Rady Narodowej w Siedlcach,  

a zasady zagospodarowania określono w Rozporządzeniu Nr 17 Wojewody Mazowieckiego  

z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie Siedlecko-Węgrowskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 91, poz. 2449). Celem 

ochrony jest ochrona terenów o dużych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. 

Łączna powierzchnia obszaru wynosi ok. 36 tys. ha. Jest to obszar w województwie 

mazowieckim, w gminach: miasto Siedlce, Siedlce, Mokobody, Skórzec, Suchożebry, 

Grębków, Wierzbno, Wiśniew. 

Na terenie gminy Grębków obszar zajmuje ok. 900 ha co stanowi niespełna 7 % jej 

powierzchni i położony jest w północno-wschodniej jej części. 

Ponad 70 % powierzchni Obszaru użytkowana jest rolniczo, lasy zajmują 9 tys. ha i są 

dość mocno rozproszone, największym kompleksem jest uroczysko Ruchna. Obszar ten 

położony jest w zasięgu Wysoczyzny Siedleckiej i Obniżenia Węgrowskiego. 

Na terenie obszaru stwierdzono 960 gatunków roślin naczyniowych w 93 rodzinach  

i 406 rodzajach, poza tym odnotowano 84 gatunki roślin zarodnikowych, w tym: 7 rzadkich 

gatunków grzybów, 18 – porostów, 12 – wątrobowców, 9 – torfowców oraz 38 – mchów 

właściwych. Rośliny prawnie chronione wystąpiły w liczbie 54 gatunków, w tym 16 – 

ochrona częściowa. Dodatkowo wyróżniono blisko 80 gatunków roślin rzadkich. Chronioną 

faunę reprezentuje: 86 gatunków ptaków, 3 – ssaków, 2 – gadów, 3 – płazów oraz z owadów 

trzmiele i biegacze.  
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W obszarze obowiązują między innymi następujące nakazy:  

• wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjno-krajobrazowych i edukacyjnych  

w oparciu o wyznaczone szlaki turystyczne oraz istniejące i nowe ścieżki edukacyjno-

przyrodnicze wyposażone w elementy infrastruktury turystycznej i edukacyjnej 

zharmonizowanej z otoczeniem, 

• maksymalne ograniczenie zmiany użytków zielonych na grunty orne, 

• ochrona zieleni wiejskiej: zadrzewień, zakrzewień, parków wiejskich oraz 

kształtowanie zróżnicowanego krajobrazu rolniczego poprzez ochronę istniejących 

oraz formowanie nowych zadrzewień śródpolnych i przydrożnych, 

• zachowanie śródpolnych torfowisk, zabagnień, podmokłości oraz oczek wodnych, 

• eliminowanie nielegalnego eksploatowania surowców mineralnych oraz rekultywacja 

terenów powyrobiskowych, 

• zachowanie i ochrona zbiorników wód powierzchniowych wraz z pasmem roślinności 

okalającej, poza rowami melioracyjnymi. 

W obszarze obowiązują następujące zakazy:  

• realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  

w rozumieniu obowiązujących przepisów odrębnych, z wyjątkiem przedsięwzięć 

służących obsłudze ruchu komunikacyjnego, turystyce oraz bezpośrednio związanych 

z rolnictwem i przemysłem spożywczym, 

• likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, 

jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, 

remontów lub naprawy urządzeń wodnych, 

• wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości,  

z wyjątkiem wydobywania piasku i żwiru na powierzchni nie przekraczającej 2 ha 

przy wydobyciu rocznym nie przekraczającym 20000m3, a działalność będzie 

prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych, 

• wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem 

prac związanych z bezpieczeństwem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym 

lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych, 

• dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona 

przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna 

gospodarka wodna lub rybacka, 
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• likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów 

wodnobłotnych, 

• lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, 

jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów 

służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki wodnej, leśnej i rybackiej. 

Granicami obszaru objęto północny skraj terenu gminy.  

Zakres dopuszczalnych działań i ustaleń ochrony środowiska dla przedmiotowego 

obszaru chronionego krajobrazu obejmuje:  

w zakresie czynnej ochrony ekosystemów leśnych:  

utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych; niedopuszczanie do ich 

nadmiernego użytkowania; 

wspieranie procesów sukcesji naturalnej przez inicjowanie i utrwalanie naturalnego 

odnowienia o składzie i strukturze odpowiadającej siedlisku; tam gdzie nie są możliwe 

odnowienia naturalne - używanie do odnowień gatunków miejscowego pochodzenia przy 

ograniczaniu gatunków obcych rodzimej florze czy też modyfikowanych genetycznie; 

zwiększanie udziału gatunków domieszkowych i biocenotycznych; tworzenie układów 

ekotonowych z tych gatunków; 

pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym;  

zwiększanie istniejącego stopnia pokrycia terenów drzewostanami, w szczególności  

na terenach porolnych tam, gdzie z przyrodniczego i ekonomicznego punktu widzenia jest to 

możliwe; sprzyjanie tworzeniu zwartych kompleksów leśnych o racjonalnej granicy polno–

leśnej; tworzenie i utrzymywanie leśnych korytarzy ekologicznych  

ze szczególnym uwzględnieniem możliwości migracji dużych ssaków; 

utrzymywanie, a w razie potrzeby podwyższanie poziomu wód gruntowych,  

w szczególności na siedliskach wilgotnych i bagiennych,  

budowa zbiorników małej retencji jako zbiorników wielofunkcyjnych,  

w szczególności podwyższających różnorodność biologiczną w lasach; 

zachowanie i utrzymywanie w stanie zbliżonym do naturalnego istniejących 

śródleśnych cieków, mokradeł, polan, torfowisk, wrzosowisk oraz muraw napiaskowych; 

niedopuszczanie do ich nadmiernego wykorzystania dla celów produkcji roślinnej lub 

sukcesji; 

zwalczanie szkodników owadzich i patogenów grzybowych, a także ograniczanie 

szkód łowieckich poprzez zastosowanie metod mechanicznych lub biologicznych; stosowanie 

metod chemicznego zwalczania dopuszcza sie tylko przy braku innych alternatywnych metod; 
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stopniowe usuwanie gatunków obcego pochodzenia, chyba że zaleca się ich 

stosowanie w ramach przyjętych zasad hodowli lasu; 

ochrona stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów; w przypadkach 

stwierdzenia obiektów i powierzchni cennych przyrodniczo (stanowiska rzadkich  

i chronionych roślin, zwierząt, grzybów oraz pozostałości naturalnych ekosystemów) 

wnioskowanie do właściwego organu o ich ochronę; 

kształtowanie właściwej struktury populacji zwierząt, roślin i grzybów stanowiących 

komponent ekosystemu leśnego; 

opracowanie i wdrażanie programów czynnej ochrony oraz reintrodukcji i restytucji 

gatunków rzadkich, zagrożonych; 

wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjno-krajoznawczych i edukacyjnych  

w oparciu o wyznaczone szlaki turystyczne oraz istniejące i nowe ścieżki edukacyjno-

przyrodnicze wyposażone w elementy infrastruktury turystycznej i edukacyjnej 

zharmonizowanej z otoczeniem; 

prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, w szczególności poprzez 

dostosowanie liczebności populacji zwierząt łownych związanych z ekosystemami leśnymi do 

warunków środowiskowych; 

w zakresie czynnej ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych:  

przeciwdziałanie zarastaniu łąk, pastwisk i torfowisk;  

propagowanie wśród rolników działań zmierzających do utrzymania trwałych użytków 

zielonych; 

promowanie agroturystyki i rolnictwa ekologicznego; 

maksymalne ograniczanie zmiany użytków zielonych na grunty orne;  

prowadzenie zabiegów agrotechnicznych zgodnie z wymogami zbiorowisk  

i zasiedlających je gatunków fauny, zwłaszcza ptaków;  

preferowanie ochrony roślin metodami biologicznymi; 

ochrona zieleni wiejskiej: zadrzewień, zakrzewień, parków wiejskich, oraz 

kształtowanie zróżnicowanego krajobrazu rolniczego poprzez ochronę istniejących oraz 

formowanie nowych zadrzewień śródpolnych i przydrożnych; 

zachowanie śródpolnych torfowisk, zabagnień, podmokłości oraz oczek wodnych; 

zachowanie zbiorowisk wydmowych, śródpolnych muraw napiaskowych, wrzosowisk  

i psiar; 

zabiegi melioracyjne dopuszczalne tylko w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, 

jednak z bezwzględnym zachowaniem w stanie nienaruszonym terenów podmokłych, w tym 
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torfowisk i obszarów wodno-błotnych oraz obszarów źródliskowych cieków; 

eliminowanie nielegalnego eksploatowania surowców mineralnych oraz rekultywacja 

terenów powyrobiskowych; w szczególnych przypadkach, gdy w wyrobisku ukształtowały się 

właściwe biocenozy wzbogacające lokalną różnorodność biologiczną, przeprowadzenie 

rekultywacji nie jest wskazane, zalecane jest natomiast podjęcie działań ochronnych w celu 

ich zachowania; 

utrzymywanie i w razie konieczności odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy 

ekologicznych; 

prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej;  

w zakresie czynnej ochrony ekosystemów wodnych:  

zachowanie i ochrona zbiorników wód powierzchniowych wraz z pasem roślinności 

okalającej;  

tworzenie stref buforowych wokół zbiorników wodnych w postaci pasów zadrzewień  

i zakrzewień, celem ograniczenia spływu substancji biogennych i zwiększenia 

bioróżnorodności; 

prowadzenie prac regulacyjnych i utrzymaniowych na rzekach tylko w zakresie 

niezbędnym dla rzeczywistej ochrony przeciwpowodziowej; 

zachowanie i wspomaganie naturalnego przepływu wód w zbiornikach wodnych  

na obszarach międzywala;  

ograniczanie zabudowy na krawędziach wysoczyznowych, w celu zachowania 

ciągłości przyrodniczo-krajobrazowej oraz ochrony krawędzi tarasów rzecznych przed 

ruchami osuwiskowymi; 

rozpoznanie i ochrona okresowych dróg migracji zwierząt, których rozwój związany 

jest bezpośrednio ze środowiskiem wodnym (w szczególności płazów);  

uzależnienie wznoszenia nowych budowli piętrzących na ciekach, rowach i kanałach 

od wyników analizy bilansu wodnego zlewni; 

zapewnienie swobodnej migracji rybom w ciekach poprzez budowę przepławek  

na istniejących i nowych budowlach piętrzących; 

utrzymanie i wprowadzanie zakrzewień i szuwarów wokół zbiorników wodnych,  

w szczególności starorzeczy i oczek wodnych jako bariery ograniczającej dostęp  

do linii brzegowej; utrzymanie lub tworzenie pasów zakrzewień i zadrzewień wzdłuż cieków 

jako naturalnej obudowy biologicznej ograniczającej spływ zanieczyszczeń  

z pól uprawnych; 

ograniczenie działań powodujących obniżenie zwierciadła wód podziemnych;  
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zachowanie i ewentualne odtwarzanie korytarzy ekologicznych opartych  

o ekosystemy wodne celem zachowania dróg migracji gatunków związanych z wodą; 

zwiększanie retencji wodnej, przy czym zbiorniki małej retencji winny dodatkowo 

wzbogacać różnorodność biologiczną terenu, uwzględniając starorzecza i lokalne obniżenia 

terenu; w miarę możliwości technicznych i finansowych zalecane jest odtworzenie funkcji 

obszarów źródliskowych o dużych zdolnościach retencyjnych;  

w miarę możliwości należy zachowywać lub odtwarzać siedliska hydrogeniczne mające dużą 

rolę w utrzymaniu lokalnej różnorodności biologicznej; 

zalecane jest rozpoznanie oraz ewentualna przebudowa struktury ichtiofauny zgodnie 

z charakterem siedliska we wszystkich zbiornikach wodnych przewidzianych do 

wykorzystania w myśl właściwych przepisów o rybactwie śródlądowym; gospodarka rybacka 

na wodach powierzchniowych powinna wspomagać ochronę gatunków krytycznie 

zagrożonych i zagrożonych oraz promować gatunki o pochodzeniu lokalnym prowadząc do 

uzyskania struktury gatunkowej i wiekowej ryb, właściwej dla danego typu wód; 

zalecane jest utrzymanie i odtwarzanie meandrów na wybranych odcinkach cieków 

oraz, w razie możliwości, wprowadzanie wtórnego zabagnienia terenów. 

 

10.2. Obszar Specjalnej Ochroniony Ptaków Natura 2000 Dolina Kostrzynia (kod 

obszaru PLB 140009)  

Obszar zajmuje środkowy i dolny odcinek doliny rzeki Kostrzyń na odcinku od drogi 

Siedlce-Garwolin do ujścia Kostrzynia do Liwca. Został ustanowiony na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007 r. (Dz.U. Nr 179, poz. 1275). 

Na odcinku środkowym w granice obszaru włączono także doliny dopływów Kostrzynia:  

od strony zachodniej dolinę Witówki, od strony wschodniej dolinę Świdnicy.  

Powierzchnia obszaru wynosi 14376,1 ha, z czego na terenie gminy Grębków  

1674,4 ha. Ostoja obejmuje dolinę rzeki wraz z łąkami, mokradłami i kompleksami stawów 

rybnych. 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. 

W strukturze siedliskowej obszaru dominują siedliska łąkowe i zaroślowe zajmujące 

45 % powierzchni oraz siedliska rolnicze - 30 % powierzchni. Lasy i siedliska leśne - 23%, 

zbiorniki wodne i cieki - 2%. 
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W opisywanej ostoi stwierdzono występowanie 23 gatunków ptaków wymienionych 

w załączniku I Dyrektywy Ptasiej.  

Tabela 5. Wykaz gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 
79/409/EWG występujących na terenie obszaru PLB 140009 

Ocena znaczenia obszaru dla gatunku 
KOD Nazwa 

Populacja St. zach. Izol. Ogólnie 

1 A021 Botaurus stellaris – bąk zwyczajny D    

2 A030 Ciconia nigra- bocian czarny  D    

3 A037 
Cygnus bewickii – łabędź 
czernodzioby 

D    

4 A072  
Pernis apivorus – trzmielojad 
zwyczajny 

D    

5 A075 Haliaeetus albicilla - bielik D    

6 A081 Circus aeruginosus – błotniak stawowy D    

7 A084 Circus pygargus – błotniak łakowy D    

8 A089 Aquila pomarina – orlik krzykliwy D    

9 A119 Porzana porzana – kropiatka  D    

10 A120 Porzana parva – zielonka C C C C 

11 A122 Crex crex – derkacz  C C C C 

12 A127 Grus grus – żuraw  D    

13 A193 Sterna hirundo – rybitwa rzeczna  D    

14 A197 Chlidonias Niger – rybitwa czarna C C C C 

15 A224 
Caprimulgus europaeus – lelek 
zwyczajny 

D    

16 A229 Alcedo atthis - zimorodek D    

17 A236 Dryocopus martius – dzięcioł czarny  D    

18 A246 
Lullula arboreta – lerka - skowronek 
borowy 

D    

19 A255 Anthus campestris – świergotek polny D    

20 A272 Luscinia svecica – podróżniczek C C C C 

21 A307 Sylvia nisoria – pokrzewka jarzębata D    

22 A338 Lanius collurio – dzierzba gąsiorek D    

23 A379 Emberiza hortulana – trznadel ortolan D    

 

10.3. Obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 – Dolina Liwca (kod 

obszaru PLB 140002)  
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Obszar utworzony został na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia  

21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229,  

poz. 2313). Powierzchnia obszaru wynosi 27 431 ha, z czego na terenie gminy Grębków 

638,9 ha. 

Jest to obszar specjalnej ochrony ptaków i obejmuje dolinę rzeki Liwiec od źródeł do 

ujścia rzeki do Bugu z łąkami i zalewowymi pastwiskami utworzonymi na zmeliorowanych 

bagnach. W dolinie Liwca przeważają łąki i pastwiska, lokalnie występują lęgi olchowe  

i olchowo-jesionowe oraz niewielkie kompleksy leśne z dominującym udziałem sosny. 

Obszar ten jest również ważną ostoją ptaków wodno-błotnych, szczególnie w okresie 

lęgowym.  

Na terenie obszaru występują następujące klasy siedlisk:  

• lasy iglaste - 5% powierzchni obszaru, 

• lasy liściaste - 8% powierzchni obszaru, 

• lasy mieszane - 3% powierzchni obszaru, 

• siedliska łąkowe i zaroślowe - 43% powierzchni obszaru, 

• siedliska rolnicze - 37% powierzchni obszaru, 

• wody śródlądowe (stojące i płynące) - 1% powierzchni obszaru, 

• inne tereny - 2% powierzchni obszaru. 

Dolina Liwca jest ważną ostoją ptaków wodno-błotnych, zwłaszcza w okresie 

lęgowym. Na terenie ostoi potwierdzono występowanie 18 gatunków ptaków chronionych, 

wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej oraz 23 gatunków ptaków migrujących. 

Na uwagę, oprócz ptaków, zasługują żyjące w Liwcu ryby, wymienione w Załączniku 

II Dyrektywy Rady 92/43/EWG (Dyrektywa siedliskowa), są to: boleń, piskorz (gatunek 

umieszczony w Polskiej Czerwonej Księdze), koza i koza złotawa (PCK).  

Z roślin chronionych, wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej  

na terenach ostoi znajdziemy starodub łąkowy i rzepik szczeciniasty. 

 

 

 

 

Tabela 6.  Wykaz gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 
79/409/EWG, występujących na obszarze Natura 2000 – Dolina Liwca PLB 140002 

KOD Nazwa 
Ocena znaczenia obszaru dla 
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gatunku 
Populacja St. zach. Izol. Ogólnie 

1 A021 Botaurus stellaris – bąk zwyczajny D    
2 A030 Ciconia nigra- bocian czarny  D    

3 A031 Ciconia ciconia – bocian biały C C C C 
4 A081 Circus aeruginosus – błotniak stawowy D    

5 A089 Aquila pomarina – orlik krzykliwy D    
6 A119 Porzana porzana – kropiatka  D    
7 A120 Porzana parva – zielonka D    

8 A122 Crex crex – derkacz  C C C C 
9 A127 Grus grus – żuraw  D    

10 A140 Pluvialis apricaria – siewka złota C C C C 
11 A151  Philomachus pugnax – batalion  D    
12 A193 Sterna hirundo – rybitwa rzeczna  D    

13 A196 
Chlidonias hybryda – rybitwa 
białowąsa 

B B C B 

14 A197 Chlidonias Niger – rybitwa czarna C B C C 

15 A229 Alcedo atthis - zimorodek C B C C 
16 A236 Dryocopus martius – dzięcioł czarny  D    

17 A246 
Lullula arboreta – lerka - skowronek 
borowy 

D    

18 A379 Emberiza hortulana – trznadel ortolan C C C C 

 

Tabela 7.  Wykaz gatunków ryb i bezkręgowców wymienionych w Załączniku II Dyrektywy 
Rady 92/43/EWG, występujących na obszarze Natura 2000 – Dolina Liwca PLB 
140002. 

Ocena znaczenia obszaru dla gatunku 
KOD 

Nazwa 
Populacja St. zach. Izol. Ogólnie 

Ryby 

1130  Aspius as pius - boleń D    

1145 Misgurnus fossilis – piskorz D    

1146 Sabanejewia aurata – koza złotawa D    

1149 Cobitis taenia – koza D    

Bezkręgowce 

1032 Unio crassus – skójka grubo skorupowa D    

 

 

 

 

Tabela 8.  Wykaz roślin wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG, 
występujących na obszarze Natura 2000 – Dolina Liwca PLB 140002. 
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Ocena znaczenia obszaru dla 
gatunku 

KOD Nazwa 
Populacj
a 

St. zach. Izol. Ogólnie 

1617 Angelica palustris – Starodub łąkowy D    

1939 Agrimonia pilosa – rzepik szczeciniasty  D    

 

10.4. Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 - Ostoja Nadliwiecka (kod 

obszaru PLH 140032)  

Obszar utworzony został na podstawie Decyzji Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r.  

w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego 

wykazu terenu mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region 

biogeograficzny (Dz. U. UE z 8 lutego 2011 r., L.33/146). Powierzchnia obszaru wynosi 

13 622,7 ha, z czego na terenie gminy Grębków 825,9 ha. 

Na terenie obszaru występują następujące klasy siedlisk:  

• lasy iglaste - 5% powierzchni obszaru, 

• lasy liściaste - 13% powierzchni obszaru, 

• lasy mieszane - 2% powierzchni obszaru, 

• siedliska leśne (ogólnie) – 1% powierzchni obszaru, 

• siedliska łąkowe i zaroślowe - 57% powierzchni obszaru, 

• siedliska rolnicze - 19% powierzchni obszaru, 

• wody śródlądowe (stojące i płynące) - 2% powierzchni obszaru, 

• inne tereny - 1% powierzchni obszaru. 

Według informacji zawartych w Standardowym Formularzu Danych Natura 2000 

obszar ten jest najcenniejszym pod względem przyrodniczym, obok doliny Bugu, obszarem 

we wschodniej części województwa mazowieckiego.  

Obszar ten cechuje się wysoką różnorodnością biologiczną, koncentracją stanowisk 

chronionych i ginących gatunków roślin, grzybów i zwierząt, różnorodnością siedlisk 

przyrodniczych. Pełni również funkcję korytarza ekologicznego o węzłowym znaczeniu 

ponadregionalnym. Ostoja Nadliwiecka stanowi bezpośredni łącznik pomiędzy elementami 

sieci ekologicznej Natura 2000, do której należą: dolina Bugu (PLB 140001, PLH 140011), 

dolina Kostrzynia (PLB 140009) oraz zgłoszony w ramach Shadow List obszar Rogoźnica.  

Z uwagi na dopływy Liwca jego dolina jest łącznikiem pomiędzy kompleksem Lasów 
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Łukowskich (projektowana ostoja ptasia OSO - Lasy Łukowskie i projektowany w ramach 

Shadow List SOO - Jata) oraz Kantorem Starym (PLH 140007). Ostoja jest też ważnym 

szlakiem migracyjnym, zwłaszcza dla dużych gatunków ssaków.  

Charakterystycznym elementem krajobrazu doliny Liwca są łąki i pastwiska oraz lasy 

łęgowe. W obrębie doliny Liwca znaczący udział w krajobrazie mają łąki reprezentujące 

wszystkie wyższe jednostki syntaksonomiczne w obrębie klasy Molinio-Arrhenetheretea. Do 

najcenniejszych należą ekstensywnie użytkowane łąki rajgrasowe Arrhenatherion elatioris 

zróżnicowane pod względem wilgotności i żyzności podłoża na kilka podzespołów oraz łąki 

wiechlinowo-kostrzewowe Poa-Festucetum rubrae (zbiorowisko Festuca rubra i Poa 

pratensis). 

Najpospolitszymi i zajmującymi największe powierzchnie są łęgi olszowo-jesionowe 

Fraxino-Alnetum. Najlepiej wykształcone i reprezentatywne zarówno pod względem składu 

gatunkowego, jak i struktury łęgi olszowo-jesionowe występują m.in. na terenie gminy 

Grębków – okolice miejscowości Grodzisk. Tutaj stwierdzono również obecność chronionego 

grzyba - czarki szkarłatnej Sarcoscypha coccinea. W środkowym i dolnym odcinku Liwca 

wzrasta stopniowo udział i reprezentatywność nadrzecznych łęgów wierzbowych Salicetum 

albo-fragilis. 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.  

Pospolite w obrębie obszaru są zróżnicowane pod względem fizjonomii i składu 

gatunkowego, nitrofilne niżowe nadrzeczne ziołorośla. Tworzą one wąskie pasy o różnej 

długości, rozmieszczone niemal na całym terenie. Pod względem fitosocjologicznym 

wyróżniono tu trzy grupy ziołorośli: okrajkowe zbiorowiska welonowe porastające 

bezpośrednio obrzeża koryta rzeki Liwiec, reprezentowane przez fitocenozy kanianki 

pospolitej i kielisznika zwyczajnego Cuscuto-Calystegietum sepium oraz pospolite w dolinie 

ziołorośla kielisznika zaroślowego i wierzbownicy kosmatej Calystegio-Epilobietum hirsuti, 

pokrzywy i kielisznika zwyczajnego Urtico-Calystegietum sepium oraz kielisznika 

zwyczajnego i sadźca konopiastego Calystegio-Eupatorietum. Występują przede wszystkim 

wzdłuż rowów melioracyjnych. Poza tym, spotkać je można na brzegach łęgów olszowo-
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jesionowych Fraxino-Alnetum, zarośli wierzbowych oraz starorzeczy. W ich składzie 

gatunkowym pojawiają się gatunki przechodzące ze zbiorowisk kontaktowych. 

Dolina Liwca jest ważną ostoją dla fauny. Szczególne znaczenie ma dla ptaków  

i ichtiofauny, jak również bezkręgowców.   

 

Tabela 9.  Wykaz i opis siedlisk, wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, 
dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 – Ostoja Nadliwiecka 
(kod obszaru PLH 140032) 

Kod Nazwa siedliska 
Procent 
pokrycia 

Stopień 
reprezen. 

Względna 
powierzch. 

Stan 
zachow. 

Ocena 
ogólna 

6510 
Niżowe i górskie świeże łąki 
użytkowane ekstensywnie 
(Arrhenatherion elatioris) 

10 A C B A 

91E0 
Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i 
jesionowe (salicetum albo – fragilis, 
Populetum albae, Alnenion) 

8,23 A C B A 

6430 

Ziołorośla górskie (Adenostylion 
alliariae) i ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium) 

0,34 A C A A 

3150  

Starorzecza i naturalne eutroficzne 
zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z 
Nympheion, Potamion  

0,25 A C A B 

3130 

Brzegi lub osuszane dna zbiorników 
wodnych ze zbiorowiskami 
Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea 

0,18 B C A B 

2330 
Wydmy śródlądowe z murawami 
napiaskowymi 

0,08 D    

3270 
Zalewane muliste brzegi rzek  0,06 A C A A 

6120 
Ciepłolubne, śródlądowe murawy 
napiaskowe (Koelerion glaucae) 

0,06% D    

7230 

Górskie i nizinne torfowiska 
zasadowe o charakterze młak, 
turzycowisk i mechowisk 

0,02% C C C C 

6410 
Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 
(Molinion) 

0,00% D    

91T0 

Sosnowy bór chrobotkowy 
(Cladonio-Pinetum i chrobotkowi 
postać Peucedano-Pinetum) 

 B C A B 

7140 

Torfowiska przejściowe i trzęsawiska 
(przeważnie z roślinnością z 
Scheuchzerio-Caricetea) 

 D    
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Tabela 10.  Wykaz gatunków ssaków, płazów, ryb i bezkręgowców wymienionych w Załączniku 
II Dyrektywy Rady 92/43/EWG występujących na terenie obszaru PLH 140032 

Ocena znaczenia obszaru dla gatunku 
KOD Nazwa 

Populacja Stan zach. Izol. Ogólnie 
Ssaki 

11337 Castor fiber – bóbr europejski C A C B 
11355 Lutra Lutra – wydra europejska C A C B 
Płazy 

11166 Triturus cristatus – traszka grzebieniasta C B C C 
11188 Bombina bombina – kumak nizinny C A C C 

Ryby i minogi 
11134 Rhodeus sericeus Marus - różanka C B C C 
11145 Misgurnus fossilis – piskorz D    

11146 Sabanejewia aurata – koza złotawa D    
11149 Cobitis taenia – koza C B C C 
11163 Cottus gobio – głowacz białopłetwy D    

22482 Eudontomyzon spp. D    
Bezkregowce 

11014 Vertigo angustior – poczwarówka zwężona C A A C 

11016 
Vertigo moulinsiana – poczwarówka 
jajowata 

B A A A 

11032 Unio crassus – skójka gruboskorupowa C A A B 
11037 Ophiogomphus cecilia – trzepla zielona C C C C 
11060 Lycaena dispar – czerwończyk nieparek  C B C B 

44038 Lycaena helle – czerwończyk fioletek  C B C B 
44056 Anisus vorticulus – zatoczek łamliwy C C C C 

Obszary Natura 2000 są obszarami ochrony określonych typów siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków, tj. tylko te gatunki i siedliska są tu przedmiotami ochrony. 

Każdy plan lub przedsięwzięcie, które potencjalnie mogłyby wpływać na obszar Natura 2000, 

muszą być ocenione pod kątem tego wpływu. Nie można zezwolić na realizację 

przedsięwzięcia, którego wpływ na obszar Natura 2000 byłby znacząco negatywny. 

Wyjątkowo, mimo znaczącego negatywnego wpływu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, 

można na nie zezwolić pod warunkiem, że jego realizacja wynika z nadrzędnego interesu 

publicznego i nie ma możliwości zastosowania rozwiązań alternatywnych oraz jeśli zostanie 

zagwarantowana kompensacja przyrodnicza. Organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 

2000 obowiązany jest zapobiec wszelkim pogorszeniom stanu siedlisk i znaczącemu 

niepokojeniu gatunków, będących w danym obszarze przedmiotami ochrony. Dotyczy to 

także zapobiegania pogorszeniom spowodowanym przez czynniki naturalne, albo 

pogorszeniom w wyniku legalnej, niewymagającej szczególnych zezwoleń działalności 

człowieka. Dla wykonania obowiązku zapobiegania pogorszeniom i obowiązku proaktywnej 

ochrony, przepisy ustawy o ochronie przyrody normują sporządzanie i ustanawianie, dla 



 49 

każdego obszaru Natura 2000, co najmniej raz na 10 lat tzw. planu zadań ochronnych.  

W razie potrzeby, dla danego obszaru lub jego części, może być sporządzany i ustanawiany 

na 20 lat plan ochrony.  

Szczegółowy tryb sporządzania planu zadań ochronnych i zakres prac określa 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu 

planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186, z późn. zm.).  

Plan zawiera: 

• opis granic obszaru i mapę obszaru Natura 2000, 

• identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu 

ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk 

będących przedmiotami ochrony, 

• cele działań ochronnych, 

• określenie działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich 

wykonanie i obszarów ich wdrażania, w tym w szczególności działań dotyczących: 

ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk; 

monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów; 

uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony, 

• wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego, planach zagospodarowania przestrzennego województw oraz planach 

zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego 

i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń 

wewnętrznych lub zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia 

właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, 

dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, 

• wskazanie terminu sporządzenia, w razie potrzeby, planu ochrony dla części lub 

całości obszaru.  

10.5. Pomniki przyrody 

Ochroną w formie pomników przyrody na terenie gminy Grębków objęto dotychczas 

14 obiektów, w tym: 3 głazy narzutowe, liczącą 160 szt. aleję modrzewiowo-świerkową,  

5 grup drzew oraz 5 pojedynczych drzew.  
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Tabela 11.  Wykaz zatwierdzonych pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy 
Grębków  

L.p. 
Nr 

rejestru 

Miejscowość/Nadleśnictwo, 

leśnictwo, oddział, pododdział 
Przedmiot ochrony 

Liczba 

okazów 

Rok 

uznania 

1 118 Siedlce, Grębków, 308g  Dąb szypułkowy 1 2001 

2 119 Siedlce, Grębków, 306b  Klon jawor 1 2001 

3 120 Siedlce, Grębków, 301Aa  Wiąz szypułkowy  1 2001 

4 121 Siedlce, Grębków, 293f Dąb szypułkowy 8 2001 

5 209 
Siedlce, Grębków, 292b.ij, 

293h,297b.d.f 

Aleja modrzewiowo-

świerkowa, w składzie:  

- modrzew polski 

- świerk pospolity 

- sosna pospolita 

- lipa drobnolistna 

 

 

68 

83 

3 

6 

1979 

6 210 
Nowa Sucha, wsch. część 

zabytkowego parku 
Modrzew polski 

2 1979 

7 266 
Proszew B, Pn. część posesji za 

parkiem zabytkowym Jesion wyniosły 
1 1983 

8 -9 287 
Proszew B, Pn-Zach. część posesji 

za parkiem zabytkowym 

Jesion wyniosły 

Glediczja trójcierniowa 

1 

2 

 

10 298 Kopcie, na pastwisku przy drodze Jałowiec pospolity 8 1984 

11 321 
Stawiska, pozostałości parku 

dworskiego 
Lipa drobnolistana 3 1985 

12 414 Polków Sagały Głaz narzutowy 1 1988 

13 415 Polków Daćbogi Głaz narzutowy 1 1988 

14 416 Żarnówka Głaz narzutowy 1 1988 

  

10.6. Zespoły parkowe 

Na terenie gminy Grębków znajdują się trzy zespoły parkowe objęte rejestrem 

zabytków.  

Tabela 12. Obiekty zabytkowe objęte rejestrem zabytków  

Nr rej. Typ obiektu Nazwa obiektu Miejscowość Chronologia 
A-310 
29.12.1983 
 

Architektoniczny, Założenie 
parkowe 
 
Drzewostan wielogatunkowy o 
zróżnicowanym wieku z 
dworem murowanym z 1876 r. 

Zespół dworsko-
pałacowy  
Bolesław 
Podczaszyński 

Gałki II połowa XIX 
w. 
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A-55/268 
25.09.1960 

Architektoniczny, Założenie 
parkowe 
 
Drzewostan wielogatunkowy, 
pomnik przyrody, dwór 
drewniany (odbudowany), 
stawy, skansen 

Zespół dworsko-
pałacowy 

Nowa Sucha XVIII/ XIX w. 

392 Architektoniczny, Założenie 
parkowe 
 
Położony nad Kostrzyniem, 
drzewostan wielogatunkowy, 
pomniki przyrody, dwór 
drewniany, stawy 

Zespół dworsko-
pałacowy 
 

Proszew I połowa XIX 
wieku 

 

10.7. Pozostałe formy ochrony 

Wśród elementów rzeźby terenu w gminie Grębków ochronie przed niszczeniem 

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

rzek. Pośrednio niektóre elementy rzeźby i krajobrazu są chronione jako miejsca 

występowania cennych zbiorowisk roślinnych lub siedlisk cennych gatunków fauny. 

Ochronie przed przeznaczeniem na cele nierolnicze i nieleśne podlegają grunty rolne i leśne 

na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W szczególności ochronie tej 

podlegają gleby mineralne klas I – III oraz gleby organiczne, tj. wytworzone w warunkach 

nadmiernej wilgotności gleby torfowe i murszowe.  

Lasy chroniące źródliska, brzegi rzek i jezior przed rozmywaniem i osypywaniem się, 

a wody przed zanieczyszczeniem są lasami wodochronnymi. Wzmagają one retencję, 

zwiększają opady i stabilizują przepływ wód. Rosną wokół źródeł, wzdłuż rzek i potoków, 

kanałów i jezior, na wododziałach. Ich korzystny wpływ na stosunki wodne polega  

na wzmaganiu lokalnego i globalnego obiegu wody, zwiększeniu sumy opadów  

z jednoczesnym spowolnieniem odpływu. W gminie Grębków za lasy wodochronne uznano 

część lasów w uroczysku Stawiska, w uroczysku Nowa Sucha, część lasów w uroczysku  

na zachód od Chojeczna Cesarzy i na południe od Gałek oraz na zachód od Słuchocina. 

Obszar gminy Grębków jest obszarem zasilania głównego zbiornika wód 

podziemnych – GZWP nr 215A Subniecka warszawska – część centralna. W tej części 

zbiornika wprowadzono wysoką ochronę (OWO) z uwagi na dobrą izolację poziomu  

z wodami o dobrej i trwałej jakości, ale o ograniczonych zasobach.  
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Ponadto ochronie podlegają tereny ujęć wody dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia  

w wodę (w Grębkowie, Kopciach, Leśnogórze, Polkowie Sagałach). 

Ochronie podlegają także zadrzewienia, a na usunięcie drzew 

11. Krajobraz 

Dominującym typem krajobrazu na opisywanym terenie jest krajobraz rolniczy, 

ukształtowany przez człowieka. Na wysoczyźnie polodowcowej występują pola uprawne  

o rozdrobnionej strukturze upraw, natomiast w dolinach rzecznych oraz obniżeniach terenu 

łąki i pastwiska. Pewne rozdrobnienie struktury krajobrazu stwarza dogodne warunki  

do egzystencji wielu gatunków roślin i zwierząt, co jest cechą korzystną i sprzyja zachowaniu 

gatunków typowych dla krajobrazu rolniczego, w tym zagrożonych wyginięciem. Pod tym 

względem walory krajobrazowe i przyrodnicze większości terenu gminy Grębków są 

wysokie. 

Zagrożeniem dla krajobrazu ukształtowanego w ciągu wielowiekowej uprawy 

mogłoby być w przyszłości tworzenie gospodarstw wielkoobszarowych i wysokotowarowych, 

zmieniających środowisko przyrodnicze.  

Stopień zmeliorowania użytków zielonych jest znaczący w dolinie Śmierdziuchy.  

W dolinach Liwca i Kostrzynia ma mniejsze znaczenie. Melioracje wodne wykonywane  

w głównie w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku stanowiły 

ingerencję o stosunkowo znacznych skutkach dla krajobrazu i wrażliwych ekosystemów w 

dolinach tych rzek.  

11.1. Walory krajobrazowe 

Obszar gminy Grębków jest stosunkowo mało zróżnicowany pod względem rzeźby 

terenu, szaty roślinnej, struktury użytkowania gruntów, rozbudowy infrastruktury technicznej. 

Charakteryzuje go jednak swoista różnorodność w obrębie każdej ze struktur krajobrazowych 

i niewielkie przekształcenie krajobrazu. Na wysoką ocenę wartości przyrodniczej tego 

obszaru, wpływa naturalność występujących tu biocenoz (ogólne bogactwo gatunków  

i zespołów, liczba gatunków rzadkich i zagrożonych), reprezentatywność i unikalność  

w większej skali (ponadlokalnej), wielkość powierzchni, mikrozróżnicowanie rzeźby terenu  

i inne.  

Na terenie gminy Grębków wyróżniono obszary przyrodnicze o randze krajowej, 

regionalnej i lokalnej.  
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11.2. Obszary o randze krajowej 

Jak wyżej wspomniano, w koncepcji Krajowej Sieci Ekologicznej środkowa  

i wschodnia część gminy Grębków znajduje się w granicach obszaru węzłowego o znaczeniu 

krajowym, stanowiąc część rozległego obszaru obejmującego m.in. dolinę górnego  

i środkowego Liwca oraz doliny: Kostrzynia i Muchawki, a także rozciągające się na terenie 

woj. lubelskiego –„Lasy Łukowskie”.  

Korytarzem ekologicznym o znaczeniu krajowym jest dolina Liwca – korytarz 

ekologiczny sieci ECONET-POLSKA dla terenu nizin peryglacjalnych 45k Liwiec. 

Ponieważ aż 70% obszaru gminy należy do obszaru węzłowego o znaczeniu 

krajowym, a w tym doliny Liwca i Kostrzynia,  na pozostałym jej terenie wyróżniono ciążące 

do tego obszaru węzłowego obszary o randze regionalnej i lokalnej. 

11.3. Obszary o randze regionalnej 

Na terenie gminy Grębków występuje jeden obszar przyrodniczy spełniające kryteria 

obszarów o randze regionalnej. Jest to kompleks leśny – uroczysko „Stawiska” - położony 

pomiędzy Grębkowem, Stawiskami a Jabłonną, gdzie postuluje się utworzenie rezerwatu o tej 

samej nazwie, obejmującego środkowy fragment kompleksu stanowiący wielogatunkowy 

żyzny las liściasty i las mieszany (powierzchnia terenu planowanego pod rezerwat wynosi  

ok. 95 ha), łączący się z kompleksem łąk w dolinie Śmierdziuchy i poprzez jej dolinę 

połączony w system korytarza ekologicznego z terenami położonymi na zachód poza 

granicami gminy. Istotną przeszkodą dla funkcjonowania systemu powiązań przyrodniczych 

na tym obszarze jest przecinająca dolinę Śmierdziuchy droga relacji Grębków – Kózki oraz 

droga relacji Grębków – Ogródek biegnąca w kierunku południowo-wschodnim w kierunku 

m. Jabłonna i Nowa Sucha i południowym - w kierunku Kolonii Sinołęka i Starej Trzcianki. 

11.4. Obszary o randze lokalnej 

W granicach gminy wyznaczono kilka terenów spełniających kryteria obszarów  

o randze lokalnej. Są to: 

1) Niewielki zbiornik wodny położony ok. 1 km na wschód od zabudowy wsi Kopcie, 

postulowany do objęcia ochroną w formule użytku ekologicznego. 

Niewielki zbiornik wodny położony ok. 1 km na północ od miejscowości Grębków, 

postulowany do objęcia ochroną w formule użytku ekologicznego. 

Uroczysko Sucha w zarządzie Lasów Państwowych, leżące poza granicami Obszaru 
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Natura 2000 PLB 140009, a ciążące do tego Obszaru. 

2) Lasy wsi Ziomaki w północnej części gminy, ciążące do Obszaru Natura 2000 PLB 

140002 i PLH 140032. 

Lasy wsi Chojeczno Cesarze i Chojeczno Sybilaki z otaczającymi formami dolinnymi, 

odwadniane w kierunku Kostrzynia. 

Lasy wsi Żarnówka. 

Lasy wsi Polków Sagały. 

12. Zagrożenia środowiska przyrodniczego 

Zagrożenia środowiska mogą mieć dwojaki charakter, tj. zagrożeń naturalnych  

i zagrożeń antropogenicznych. 

Zagrożenia naturalne związane są z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi,  

a występują w obszarach zagrożonych powodzią lub podtopieniami w dolinach rzecznych,  

na obszarach zabudowanych, rolniczych i leśnych.  

Zagrożenia antropogeniczne wynikają z niewłaściwej działalności człowieka  

i skutków, jakie pociąga za sobą rozwój cywilizacyjny. 

Warunki aerosanitarne gminy Grębków są kształtowane poprzez: wielkość emisji 

zanieczyszczeń powstających w gminie, stopień ich redukcji, rozmieszczenie emitorów. Do 

głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza należą zakłady produkcyjne, paleniska domowe 

na terenie całej gminy, „dzikie wysypiska śmieci”, znajdujące się przy bocznych drogach lub 

w strefach obrzeży lasów i wód oraz transport drogowy (hałas, emisja spalin). Z uwagi  

na małą skalę produkcji przemysłowej w gminie emisja zanieczyszczeń z tego źródła jest 

znikoma i nie przyczynia się w istotny sposób do pogorszenia warunków aerosanitarnych. 

Najbardziej uciążliwa jest emisja zanieczyszczeń pyłowo–gazowych z domowych systemów 

grzewczych. Stosunkowo duży udział terenów zielonych niweluje w pewnym stopniu skutki 

tej emisji. 

Głównym źródłem zagrożeń dla wód w obrębie gminy są odprowadzane bezpośrednio 

do gruntu i wód powierzchniowych ścieki komunalne i ścieki związane z produkcją rolniczą. 

Przy zwodociągowaniu dużej części jednostek osadniczych na terenie gminy, brak systemu 

kanalizacji sanitarnej sprzyja zanieczyszczaniu wód i ziemi. 

Na terenie gminy nie ma większych źródeł nadmiernej, szkodliwej emisji hałasu. 

Przebiegające tu trasy komunikacyjne nie wpływają znacząco na pogorszenie warunków 

akustycznych powietrza. 
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Zagrożeniem dla roślinności i świata zwierząt są niewłaściwie przeprowadzone 

melioracje wodne, prowadzące do osuszania terenów dolin i obniżeń, w wyniku czego 

następuje ubożenie składu gatunkowego zbiorowisk roślinnych i wycofywanie się lub 

zmniejszanie liczebności niektórych gatunków zwierząt. 

W gminie Grębków nie prowadzi się specjalistycznych kompleksowych badań jakości 

środowiska. 

Źródłami zagrożeń dla właściwej jakości środowiska w gminie jest obecnie 

nieuporządkowana gospodarka wodno-ściekowa, zanieczyszczenia rolnicze, oraz emisja 

komunikacyjna i niska emisja z palenisk domowych. 

Gmina Grębków nie jest zaliczana do Obszarów Szczególnie Narażonych (OSN)  

na zanieczyszczenie azotanami ze źródeł rolniczych. 

Jak wynika z „Raportu z wykonania wstępnej oceny ryzyka powodziowego” rzeka 

Liwiec w km 0-141, a więc także w granicach gminy Grębków, zakwalifikowana została do 

opracowania map zagrożenia powodziowego raz map ryzyka powodziowego w II cyklu 

planistycznym (aktualizacja co 6 lat), natomiast rzeka Kostrzyń nie została zakwalifikowana 

jako obszar narażony na niebezpieczeństwo powodzi.  

Dyrektor RZGW w Warszawie sporządził w 2003 r. studium ochrony 

przeciwpowodziowej dla obszarów nieobwałowanych dla rzeki Liwiec. Przedmiotowe 

studium odnosi się również do terenów gminy Grębków. W przedmiotowym studium  

na terenie gminy, począwszy od km 63+320 do 73+015 rzeki Liwiec m. in. określono  

i wyznaczono zasięg przestrzennego zalewu, tj. zasięg wielkiej wody o prawdopodobieństwie 

0,5%, 1% i 5%, strefy płytkiego zalewu (0,5m) od 1% wody oraz strefy osuwisk na obszarach 

zagrożenia powodziowego (występujące w m. Grodzisk).  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, gmina zobowiązana jest uwzględnić przy 

sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

sporządzone przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej studium ochrony 

przeciwpowodziowej (zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy 

Prawo wodne i niektórych innych ustaw, zachowuje ono ważność do dnia sporządzenia map 

zagrożenia powodziowego). 
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12.1. Jakość powietrza, gleb i wód  

Na terenie gminy Grębków nie odnotowuje się większego skażenia środowiska.  

Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego są środki transportu 

oraz paleniska domowe. W paleniskach domowych spalany jest przede wszystkim węgiel 

(często zasiarczony) oraz drewno. Powoduje to lokalne zanieczyszczenie atmosfery, głównie 

tlenkami węgla i dwutlenkiem siarki.  

Zanieczyszczenia emitowane przez transport samochodowy koncentrują się wzdłuż 

dróg. Największym ciągiem komunikacyjnym i największym źródłem zanieczyszczeń 

komunikacyjnych na terenie gminy jest droga wojewódzka. Jest to trasa o stosunkowo 

znacznym natężeniu ruchu w związku z czym hałas i spaliny pogarszają stan środowiska.  

Zagrożeniem dla powierzchni ziemi oraz gleb są zarówno zintensyfikowane działania 

antropogeniczne, jak również czynniki środowiskowe zainicjowane w wyniku działalności 

człowieka. Do tych pierwszych zalicza się przede wszystkim przekształcanie powierzchni 

ziemi w związku z zabudową oraz budową infrastruktury technicznej, inne zmiany sposobu 

zagospodarowania terenów związane głównie z rolnictwem, rozpraszanie zabudowy poza 

zwarte tereny wsi, w sposób do końca nie kontrolowany, bez właściwego zapewnienia obsługi 

w zakresie infrastruktury technicznej. Znacznym zagrożeniem są również przekształcenia 

związane z wydobywaniem kopalin oraz nielegalnym składowaniem odpadów (dzikie 

wysypiska). 

Głównymi źródłami degradacji gleb są:  

• stepowienie związane z niedostateczną możliwością regulowania stosunków wodnych 

gleb w okresach niskich opadów atmosferycznych, 

• chemizacja i intensyfikacja rolnictwa, 

• zanieczyszczenia związane z siecią komunikacji drogowej,  

• erozja, która może być potęgowana nieprawidłowymi działaniami człowieka, 

• zanieczyszczenia punktowe związane z nieprawidłowym składowaniem odpadów, czy 

magazynowaniem odchodów zwierzęcych. 

Wyniki badań IUNG w Puławach przeprowadzone w ramach oceny jakości gleb  

w zakresie zanieczyszczenia metalami ciężkimi wykazały, że zanieczyszczenie gleb łączne 

wszystkimi metalami (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn) jest niewielkie. Zdecydowana większość gleb 

wykazuje naturalną ich zawartość. Powyższe dotyczy również gruntów zlokalizowanych  

na terenie gminy Grębków. 
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Wg danych WIOŚ w Warszawie 83% gruntów wykorzystywanych rolniczo na terenie 

powiatu węgrowskiego cechowało się nadmiernym zakwaszeniem. Kwaśny odczyn gleby jest 

wynikiem nie tylko procesów naturalnych, ale zależy też od działalności rolniczej  

i pozarolniczej człowieka. Silne zakwaszenie gleb w znacznym stopniu ogranicza ich 

możliwości produkcyjne. Ponadto powoduje uaktywnianie się metali ciężkich i toksycznych 

jonów glinu ruchomego. W glebach silnie zakwaszonych zamierają także mikroorganizmy 

glebowe i pogarszają się również warunki wodno – powietrzne. Dlatego niezbędnym 

zabiegiem w takich przypadkach jest wapnowanie gleb.  

Jednym z czynników degradujących rolniczą przestrzeń produkcyjną jest erozja gleby 

(wodna i wietrzna). Prowadzi ona często do trwałych zmian warunków przyrodniczych 

(rzeźby terenu, stosunków wodnych, składu szaty roślinnej) oraz warunków gospodarczo-

produkcyjnych (deformowanie granic pól, rozczłonkowanie gruntów).  

Za jedną z głównych przyczyn erozji gleb uznawane jest zniszczenie trwałej szaty 

roślinnej (lasów, łąk, pastwisk) tworzącej zwartą ochronę powierzchni ziemi. Terenami 

szczególnie narażonymi na erozję są tereny charakteryzujące się większymi spadkami 

(nachyleniem stoków). Charakter i nasilenie erozji zależy od rzeźby terenu, składu 

mechanicznego gruntu, opadów oraz od sposobu użytkowania terenu.  

Na terenie gminy Grębków występują tereny zagrożone erozją wietrzną. Najbardziej 

odczuwalne są skutki erozji dla rolnictwa.  

Na terenie gminy Grębków prowadzony jest monitoring wód rzeki Kostrzyń – punkt 

pomiarowo-kontrolny Kostrzyń – Proszew. W 2011 r. stan ekologiczny wód rzeki Kostrzyń 

sklasyfikowany został jako dobry. Przeprowadzone badania wykazały, iż wartości 

wskaźników charakteryzujących elementy biologiczne oraz fizyko-chemiczne jakości wód 

odpowiadały wartościom przypisanym dobremu stanowi ekologicznemu wód. W odniesieniu 

do elementów fizykochemicznych wartość wskaźników odpowiadała bardzo dobremu 

stanowi wód. 

 Mimo iż na terenie gminy nie prowadzi się monitoringu wód rzeki Liwiec, ich jakość 

obrazują dane z punktów pomiarowo-kontrolnych położonych poza gminą zarówno powyżej 

ujścia Kostrzynia jak i poniżej (punkty Mokobody i Paplin). Stan ekologicznych wód Liwca 

w punkcie pomiarowo-kontrolnym Mokobody określony został jako słaby, przyczyną tego 

stanu były niezadawalające wartości elementów biologicznych – na poziomie 

charakterystycznym dla słabego stanu ekologicznego wód oraz elementów 

fizykochemicznych - na poziomie poniżej stanu dobrego. Stan chemiczny określony został jak 

poniżej stanu dobrego. Jakość wód Liwca poprawia się w sposób widoczny poniżej ujścia 
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Kostrzynia, w punkcie pomiarowo-kontrolnym Paplin, wyniki prowadzonych badań jakości 

wód wskazują, iż ich stan ekologiczny określony został na umiarkowany – poprawie uległy 

elementy biologiczne.  

Zagrożeniem dla jakości wód powierzchniowych są zarówno zanieczyszczenia 

punktowe jak i obszarowe związane z wymywaniem i zmywaniem nawozów z pól. 

Zagrożenie dla ekosystemów wodnych i od wody zależnych stanowią obiekty piętrzące, 

powodujące zaburzenie ciągłości morfologicznej i siedliskowej.  

Wpływ na stan zasobów wodnych mają również pobory wody na potrzeby stawów 

rybnych oraz ich zrzuty. 

Ponieważ obszar gminy jest zróżnicowany pod względem stopnia izolacji pierwszego 

użytkowego poziomu wodonośnego przez utwory nieprzepuszczalne lub słabo 

przepuszczalne, różna jest odporność  wód na skażenia. W południowej, centralnej  

i północnej części gminy poziom ten jest średnio izolowany. Doliny Liwca i Kostrzynia oraz 

tereny położone w ich sąsiedztwie są pozbawione warstwy trudno przepuszczalnej izolującej 

wody pierwszego użytkowego poziomu wodonośnego przed przenikaniem zanieczyszczeń.  

W związku z tym może w nich występować skażenie bakteriologiczne i chemiczne.  

Na terenach dolin i innych obniżeń terenu gdzie wody gruntowe ujawniają się na powierzchni 

w postaci mokradeł i zabagnień są one szczególnie narażone na skażenie zwłaszcza ściekami 

pochodzenia komunalnego i substancjami chemicznymi stosowanymi w rolnictwie. 

Głębsze warstwy wodonośne posiadają dobrą izolację utworami słabo 

przepuszczalnymi, w związku z czym wody z tych poziomów nie są zagrożone skażeniem.  

Zgodnie z danymi zawartymi w „Programie ochrony środowiska dla gminy Grębków 

na lata 2004 - 2011” pod względem zasobowym i jakościowym na terenie gminy występują 

korzystne warunki hydrologiczne. Na większości terenu gminy stopień zagrożenia jakości 

wód podziemnych określono jako niski, na wschodzie (dolina Kostrzynia) – jako średni.  

Największym zagrożeniem zarówno dla wód powierzchniowych jak i podziemnych 

jest brak kanalizacji. Zagrożenie dla wód, zarówno powierzchniowych, jak i podziemnych, stanowią 

także nielegalne wysypiska śmieci, w szczególności na terenach zalewowych. 

12.2. Klimat akustyczny 

Podobnie jak w przypadku emisji zanieczyszczeń powietrza, głównym źródłem hałasu 

na terenie gminy jest transport samochodowy a także rolniczy. Rosnąca liczba samochodów  

powoduje, iż aktualnie poziom hałasu drogowego jest jeszcze wyższy. Stanowi to  

o możliwych przekroczeniach wartości dopuszczalnego poziomu hałasu powodowanego 
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przez drogi określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. 

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826, z późn. zm).  

Źródłem hałasu są również napowietrzne przesyłowe linie elektroenergetyczne 

wysokiego napięcia 110 kV.  

Ponadto drugorzędnymi źródłami hałasu, które mogą powodować lokalne uciążliwości 

są położone na terenie gminy zakłady usługowe i produkcyjne. 

13. Tendencje zmian w środowisku przyrodniczym 

Podstawowe kierunki zmian zachodzących w środowisku można określić następująco. 

Utrzymujące się zanieczyszczenie wód Liwca ma charakter stały, chociaż  stan  ich czystości 

ulega poprawie. Jakość wody w rzekach jest skorelowana w znacznym stopniu ze stanem 

sanitarnym gminy. Podstawowym powodem zanieczyszczenia ich wód jest brak systemu 

kanalizacji zbiorczej na obszarze gminy. Część zanieczyszczeń pochodzi z terenów 

położonych poza granicami gminy Grębków . 

Degradacja powierzchni ziemi w wyniku eksploatacji kopalin pospolitych, bez 

równoległej  rekultywacji ma charakter lokalny, ale należy to zjawisko wyeliminować.  

Pogłębianie się deficytu wody, stanowi zagrożenie dla zbiorowisk leśnych i łąkowych 

w dolinach, ale także wpływa na sąsiednie wyżej położone tereny, poprzez obniżanie się 

poziomu zwierciadła wód gruntowych i przesuszanie siedlisk. 

Z drugiej strony następują zmiany idące w kierunku poprawy stanu środowiska  

w wyniku objęcia ochroną cennych przyrodniczo obszarów, zmian w wykorzystaniu 

rolniczym gruntów, zalesianiu gruntów najniższych klas bonitacyjnych, zwiększaniu 

świadomości społecznej i znajomości reguł, jakimi rządzi się otaczające nas środowisko.   

14. Ograniczenia wynikające z konieczności ochrony zasobów środowiska 

Ograniczenia wynikające z konieczności ochrony zasobów środowiska można 

podzielić na trzy kategorie:  

Ograniczenia dotyczące wszystkich zasobów przyrody nieożywionej, wynikające  

z przepisów prawnych (ustaw, rozporządzeń) a dotyczące np. dopuszczalnego poziomu 

skażenia gleby, wody, powietrza, hałasu, promieniowania itp.; 

Ograniczenia wynikające z ochrony elementów przyrody ożywionej, takich jak 

siedliska, flora i fauna; 
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Ograniczenia dotyczące wyznaczonych do ochrony obszarów i obiektów, takich jak 

obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody itp. 

Ograniczenia wymienione w pkt 1 i 2 obowiązują na obszarze całego kraju, chyba  

że w akcie prawnym o ich ustanowieniu zapisano inaczej, natomiast ograniczenia określone  

w pkt 3 dotyczą terenów ściśle określonych.  

Ograniczenia wynikające z konieczności ochrony zasobów środowiska dotyczą  

w gminie Grębków obszarów objętych ochroną prawną, obszarów występowania gleb 

chronionych, lasów (pozostawienie gruntów pod lasami w dotychczasowym użytkowaniu),  

w tym w szczególności lasów ochronnych, korytarzy ekologicznych, istniejących pomników 

przyrody, postulowanych do utworzenia: rezerwatu i użytków ekologicznych. 

Generalne zasady ochrony przyrody określają przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.). 

Szczegółowe formy gospodarowania i ochrony środowiska na obszarach 

podlegających ochronie określają przepisy szczególne i akty prawa miejscowego. 

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości 

wody ujmowanej do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz 

zaopatrzenia zakładów wymagających wody wysokiej jakości, a także ze względu na ochronę 

zasobów wodnych, mogą być ustanawiane:  

• strefy ochronne ujęć wody, 

• obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. 

Strefę ochronną ujęcia wody, zwaną dalej „strefą ochronną”, stanowi obszar,  

na którym obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz 

korzystania z wody. 

Obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych stanowią obszary, na których 

obowiązują zakazy, nakazy oraz ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów lub 

korzystania z wody w celu ochrony zasobów tych wód przed degradacją. Na obszarach 

ochronnych można zabronić wznoszenia obiektów budowlanych oraz wykonywania robót lub 

innych czynności, które mogą spowodować trwałe zanieczyszczenie gruntów lub wód,  

a w szczególności lokalizowania inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko. 
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15. Ograniczenia wynikające z infrastruktury technicznej i elementów 

zagospodarowania 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowe 

plany zagospodarowania przestrzennego muszą uwzględniać obowiązek ochrony przed 

hałasem terenów mieszkalnictwa, terenów związanych z wielogodzinnym pobytem dzieci  

i młodzieży, terenów domów opieki, szpitali, terenów rekreacyjnych. 

Obowiązek ochrony ww. terenów przed hałasem na poziomie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego realizowany jest na drodze ich separacji przestrzennej  

od potencjalnych źródeł hałasu np. przez ustalanie linii zabudowy przy drogach publicznych 

oraz ustalanie obowiązku prowadzenia działań powstrzymujących rozprzestrzenianie się 

hałasu, obowiązek utrzymywania i właściwego kształtowania zadrzewień przydrożnych 

pełniących funkcje naturalnych ekranów chroniących tereny budowlane przed hałasem 

drogowym, montaż technicznych ekranów lub dźwiękoszczelnej stolarki okiennej  

i drzwiowej.  

W przypadku linii energetycznych na terenie gminy w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego wyznacza się strefy bezpieczeństwa z zakazem lokalizacji 

obiektów budowlanych przeznaczonych na stały pobyt ludzi:  

• od linii o napięciu 400 kV – 35 m od osi /pas 70 m/, 

• od linii o napięciu 110 kV – 18 m od osi /pas 36,0m/, 

• od linii o napięciu 15kV – 7,5 m od osi /pas 15,0m/. 

W przypadku stacji radiowo – nadawczych, w tym stacji bazowych telefonii 

komórkowej, separacja sprowadza się głównie do takiego usytuowania anten nadawczych, 

aby pola ewentualnie docierające do miejsc przebywania ludzi, były całkowicie bezpieczne 

dla ich zdrowia. 

Dla gazociągów układanych w ziemi i nad ziemią powinny być wyznaczone, na okres 

eksploatacji gazociągu, strefy kontrolowane, których linia środkowa pokrywa się z osią 

gazociągu. W strefach kontrolowanych operator sieci gazowej powinien kontrolować 

wszelkie działania, które mogłyby spowodować uszkodzenie gazociągu. W strefach 

kontrolowanych nie należy wznosić budynków, urządzać stałych składów i magazynów, 

sadzić drzew oraz nie powinna być podejmowana żadna działalność mogąca zagrozić 

trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji.  

Szerokość stref kontrolowanych dla nowych gazociągów, których linia środkowa 

pokrywa się z osią gazociągu, powinna wynosić:  
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dla gazociągów podwyższonego średniego ciśnienia i gazociągów wysokiego 

ciśnienia, o średnicy nominalnej oznaczonej symbolem „DN”:  

• do DN 150 włącznie - 4 m, 

• powyżej DN 150 do DN 300 włącznie - 6 m, 

• powyżej DN 300 do DN 500 włącznie - 8 m, 

• powyżej DN 500 - 12 m, 

• dla gazociągów niskiego i średniego ciśnienia - 1 m. 

Dla gazociągów układanych w przecinkach leśnych powinien być wydzielony pas 

gruntu, o szerokości po 2 m z obu stron osi gazociągu, bez drzew i krzewów.  

Przez gminę przebiega centralnie główny gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Kobryń 

– Warszawa Φ 700 mm (rejon miejscowości Sucha, Kózki, Ogródek, Żarnówka).  

Studium i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy muszą 

uwzględniać warunki bezpieczeństwa dla gazociągu wysokiego ciśnienia. 

Teren pod potencjalny cmentarz powinien być lokalizowany w sposób wykluczający 

możliwość wywierania szkodliwego wpływu cmentarza na otoczenie. Zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie 

określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze  

(Dz. U. z 1959 r. Nr 52, poz. 315) odległość cmentarza od zabudowań mieszkalnych,  

od zakładów produkujących lub przechowujących artykuły żywnościowe, zakładów żywienia 

zbiorowego oraz studzien, źródeł i strumieni służących do czerpania wody do picia i potrzeb 

gospodarczych, powinna wynosić co najmniej 150 m. Warunkiem zmniejszenia tej odległości 

do 50 m jest zwodociągowanie terenu. Odległość od granicy cmentarza ujęć wody  

o charakterze zbiorników wodnych, służących jako źródło zaopatrzenia sieci wodociągowej  

w wodę do picia i potrzeb gospodarczych, nie może być mniejsza niż 500 m. Zwierciadło 

wody podziemnej powinno być na terenie przeznaczonym  pod  cmentarz położone co 

najmniej 2,5 m poniżej powierzchni terenu.  
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V. Uwarunkowania wynikające z rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej  

1. Rolnicza przestrzeń produkcyjna 

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

użytków rolnych1 wynosi 9819 ha. W strukturze użytków rolnych 75,9% zajmują grunty orne, 

23,4% trwałe użytki zielone i 0,7% sady. Większym udziałem trwałych użytków zielonych 

charakteryzują się miejscowości we wschodniej części gminy. 

 

Mapa 1. Udział trwałych użytków zielonych w powierzchni ogólnej gospodarstw 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze „Studium …” z 2002 r. 

                                                 
1
 Dane BDR za 2005 rok 
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W Powszechnym Spisie Rolniczym z 2002 roku odnotowano w gminie 332 ha ugorów 

i odłogów (5,9% gruntów ornych) i 203 ha nie użytkowanych łąk i pastwisk (8,2% ogólnej ich 

ilości), zaś w PSR z 2010 roku tylko 39 ha gruntów ugorowanych.. Przytoczone dane 

wskazują, że obecnie skala tego zjawiska w gminie jest niewielka.  

Wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej według IUNG w Puławach 

wynosi dla gminy 62,1  pkt i jest niższy od średniego w województwie mazowieckim  

(66 pkt).  

Struktura gruntów według klas bonitacyjnych potwierdza ich niezłą jakość. Grunty 

orne klas: IIIa i IIIb stanowią 23,9 % ich ogólnej powierzchni, IVa i IVb – 41,7%, V – 21,5%, 

VI – 11,5% i VIz -1,4%2, natomiast użytki zielone klas: III – 4,4%, IV – 36,1%, V – 46,4%, 

VI – 12,3% i VIz – 0,8%. Klasy bonitacyjne I-II w gminie nie występują.  

Również struktura gruntów ornych w podziale na kompleksy rolniczej przydatności 

gleb wskazuje na przewagę kompleksów o niezłej jakości (pszenny dobry – 11,0%, pszenny 

wadliwy – 6,1%, żytni bardzo dobry – 29,2%, żytni dobry – 16,3%). W strukturze użytków 

zielonych dominuje kompleks średni (57,9%). 

Gmina posiada stosunkowo korzystną strukturę obszarową indywidualnych 

gospodarstw rolnych. Na ogólną liczbę3 1037 gospodarstw – 194 stanowiły działki rolne  

o powierzchni do 1 ha UR. Działalność rolniczą prowadziło 927 gospodarstw. W 267 

gospodarstwach o powierzchni 10 ha i więcej UR koncentrowało się 60,7% ogólnego areału 

gospodarstw rolnych. Na 1 gospodarstwo ogółem  przypadało: 9,43 ha gruntów ogółem,  

w tym 8,09 ha użytków rolnych, w tym 7,91 ha użytków rolnych w dobrej kulturze.  

W gospodarstwach prowadzących działalność rolniczą było to odpowiednio: 10,46 ha, 8,97 ha  

i 8,85 ha. Produkcją roślinną zajmowało się 791 gospodarstw to jest 84,7% ich statystycznej 

ilości, a produkcją zwierzęcą  590 (56,9%).  

W produkcji roślinnej dominuje uprawa zbóż. Według danych PSR z 2010 r. zboża 

uprawiane były na powierzchni 4491 ha, co stanowiło 82,6% powierzchni zasiewów. 

Powierzchnia pod ziemniakami wynosiła zaledwie 168 ha, co stanowiło 3,1% ogólnej 

powierzchni zasiewów, a powierzchnia upraw przemysłowych 22 ha (0,4%).  

Gmina charakteryzuje się4 wysoką obsadą bydła (76,3 sztuk/100 ha UR) i bardzo 

niską trzody chlewnej (zaledwie 37,0 sztuk/100 ha UR). Na 1037 indywidualnych 

                                                 
2
 Dane o jakości gleb zaczerpnięto ze „Studium …” z 2002 r. 

3
 Według PSR 2010 

4
 Według PSR 2010 
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gospodarstw rolnych w gminie 445 posiadało bydło, 172  trzodę chlewną i aż 447 nie 

posiadało żadnych zwierząt gospodarskich. Dość wysoki jest poziom nawożenia mineralnego 

(106,5 kg NPK i 22 kg nawozów wapniowych na 1 ha użytków rolnych)  

Znaczna część osób kierujących gospodarstwami posiadało5 wykształcenie rolnicze:  

4 – wyższe, 42 – średnie zawodowe rolnicze i 205 – zasadnicze zawodowe rolnicze. Ponadto 

257 osób miało ukończony kurs rolniczy. 

Gmina należy do nieźle wyposażonych w ciągniki i maszyny rolnicze. Według PSR 

2002 w gminie było między innymi: 728 ciągników rolniczych,  105 samochodów 

ciężarowych, 58 kombajnów zbożowych i 47 kombajnów ziemniaczanych. Na 1 ciągnik 

przypadało 11,2 ha użytków rolnych. Według PSR 2010 liczba ciągników wynosiła 888,  

a na 1 ciągnik przypadało 9,4 ha  

Opublikowane dotychczas wyniki Powszechnego Spisu Rolniczego z 2010 r.6  

w odniesieniu do gminy Grębków wskazują na następujące tendencje w stosunku do spisu  

z 2002 r: 

•  stabilna jest ogólna liczba gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha użytków 

rolnych (849 w 2002 roku, 843 w 2010), natomiast zwiększyła się liczba działek 

rolnych do 1 ha z 89 do 194, 

•  niewielkie zwiększenie spisanej powierzchni ogólnej gruntów w gospodarstwach 

rolnych z 9,5 do 9,8 tys. ha, w tym powierzchni użytków rolnych z 8,1 do 8,4 tys. ha, 

•  zwiększenie: pogłowia bydła z 4940 do 6396 sztuk tj. o 29,5 %, w tym krów z 3175 

do 3524 sztuk tj. o 11,0 %, a zmniejszenie pogłowia trzody chlewnej z 5012 do 3098 

sztuk tj. o 38,2 % i kur ze 15,6 tys. sztuk do 14,4 tys. sztuk tj. o 7,5 % 

•  obsada bydła w przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych wyniosła w 2010 roku 76,3 

sztuk, a trzody chlewnej zaledwie 37,0 sztuk, 

•  liczba ciągników rolniczych w indywidualnych gospodarstwach rolnych zwiększyła 

się z 728 w 2002 roku do 888 w roku 2010. 

Przytoczone dane wskazują na nieznaczne zwiększenie spisanej powierzchni gruntów 

w gospodarstwach rolnych, znaczny przyrost pogłowia bydła i liczby ciągników rolniczych,  

a zmniejszenie pogłowia trzody chlewnej i kur. 

                                                 
5
 Według PSR 2002 

6
 Wyniki te zaczęły się ukazywać sukcesywnie w BDL GUS w maju 2012 r.. Dotychczas (styczeń 2013 r.) 

obejmują liczbę gospodarstw, użytkowanie gruntów, powierzchnię zasiewów, liczbę zwierząt gospodarskich, 

liczbę ciągników rolniczych i zużycie nawozów mineralnych. 
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Reasumując można stwierdzić, że gmina Grębków charakteryzuje się średnią jakością 

rolniczej przestrzeni produkcyjnej i dość wysokim poziomem produkcji rolnej. W produkcji 

zwierzęcej występuje relatywnie wysoka obsada bydła.  
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VI. Uwarunkowania wynikające ze stanu dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

1. Zabytki archeologiczne 

Na terenie gminy Grębków rozpoznano ponad 190 stanowisk archeologicznych, 

zawierających pozostałości prahistorycznego, starożytnego, średniowiecznego i nowożytnego 

osadnictwa. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują stanowiska ujęte w rejestrze 

zabytków, jak pozostałości dużego, wczesnośredniowiecznego grodziska oraz osady  

i cmentarzyska w Grodzisku, a także cmentarzyska w Żarnówce. Należy także podkreślić 

obecność rzadkiego typu znaleziska, jakim jest skarb odkryty w Proszewie (GEZ 154/1748), 

łączony z obecnością ludności kultury łużyckiej na tym terenie. 

Duża liczba stanowisk archeologicznych pozwala na prześledzenie etapów 

osadnictwa, którym podlegał obszar gminy w kolejnych epokach. Najstarsze ślady osadnictwa 

na tym terenie datowane są na okres paleolitu schyłkowego (ok. XI – VIII tys. lat p.n.e.)  

i pochodzą z terenu Polkowa – Daćbogi (GEZ 11/1748). Bytująca w warunkach chłodnego 

klimatu ludność prowadziła koczowniczy tryb życia, lokując swoje obozowiska przede 

wszystkim na terenach otwartych i piaszczystych, z łatwym dostępem do wody. Żywność 

zdobywano na drodze łowiectwa i zbieractwa. Zajmowano się obróbką krzemienia, stąd 

znajdowane są na stanowiskach odłupki i narzędzia wiórowe. Podobny tryb życia prowadziła 

ludność z kręgu kultur mezolitycznych (ok. VIII – V tys. p.n.e.), których ślad obecności 

znaleziono na stanowisku w Grodzisku (GEZ 2/1748).  

 Pierwsze liczne znaleziska, świadczące o intensywnym osadnictwie na tym obszarze,  

pochodzą z neolitu (IV – II tys. p.n.e.). Związane są z obecnością ludności należącej do 

kultury pucharów lejkowatych (Grębków, GEZ 45/1748) i kultury ceramiki dołkowo – 

grzebykowej (Proszew, GEZ 153/1748) oraz kultury amfor kulistych (Ogródek, GEZ 

167/1748). Ludność tych kultur prowadziła różne formy osadnictwa. Zajmowano się hodowlą 

zwierząt, łowiectwem, rybołówstwem i rolnictwem. Posługiwano się narzędziami 

krzemiennymi, kamiennymi oraz miedzianymi, chociaż większość z nich pochodziła  

z eksportu.  

Z okresu przełomu epok, czyli na schyłek neolitu i wczesną epokę brązu, datowane 

jest stanowisko w miejscowości Kózki (GEZ 87/1748). W tym okresie obok tradycyjnie 

wykonywanych przedmiotów z kamienia i materiałów organicznych wykorzystywano wyroby 
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miedziane, z rosnącym udziałem przedmiotów pochodzenia lokalnego. Wraz z nową epoką,  

w produkcji zaczęło rosnąć użycie brązu, stosowanego do wyrobu narzędzi, broni i ozdób.  

W epoce brązu (II okres, ok. 1500 – 1300 p.n.e.), na miejscowym podłożu uformowała 

się kultura trzciniecka. Należące do niej pozostałości osadnictwa znaleziono na stanowiskach 

w Kózkach (GEZ 83/1748), Jabłonnej (GEZ 92/1748), Słuchocinie (GEZ 94/1748), 

Grębkowie (GEZ 43/1748), Żarnówce (GEZ 18/1748), Trzebuczy (GEZ 157/1748), 

Chojecznie - Sybilakach (GEZ 125/1748), Proszewie A (GEZ 101/1748, 108/1748). Ludność 

tej kultury prowadziła półkoczowniczy tryb życia, co wynikało z charakteru gospodarki 

nastawionej w znacznym stopniu na pasterstwo, niż na rolnictwo. Zajmowano tereny otwarte, 

zamieszkując niewielkie obozowiska oraz osady.  

Na bazie kultury trzcinieckiej rozwinęła się kultura łużycka (III okres epoki brązu,  

ok. 1300 – 1100 p.n.e.). Szczególny rozkwit tej kultury przypadał na początek epoki żelaza 

(700 – 400 p.n.e.). Ludność prowadziła osiadły tryb życia, zamieszkując osady otwarte  

i zamknięte, których resztki znane są ze stanowisk w Grębkowie (GEZ 48/1748), Podsuszu 

(GEZ 62/1748) i Kopciach (GEZ 151/1748). Zlokalizowano również mniejsze ślady 

osadnictwa, znajdujące się na terenie miejscowości Żarnówka (GEZ 25/1748) i Nowa Sucha 

(GEZ 135/1748). Ludność zajmowała się rolnictwem, duże znaczenie miała hodowla 

zwierząt. Przejawem wpływu poprzednich kultur na ludność kultury łużyckiej są znajdowane 

na cmentarzyskach dwie formy pochówku: szkieletowa i ciałopalna, w różnych wariantach. 

Przykładem takiego birytualnego cmentarzyska jest stanowisko archeologiczne w Kopciach 

(GEZ 150/1748).   

Do upadku kultury łużyckiej przyczyniła się migracja ludności z Pomorza 

nadwiślańskiego. Wyrazem zmiany warunków kulturowych są znaleziska należące do 

ludności kultury pomorskiej oraz jej wschodniego odłamu – kultury grobów kloszowych, 

datowane od okresu halsztackiego (ok. 650 p.n.e.) po lateński (III/II w. p.n.e.). Osadę 

należącą do ludności kultury pomorskiej zlokalizowano w Trzebuczy (GEZ 165/1748). 

Mniejsze pozostałości osadnictwa zostały odkryte w Podsuszu (GEZ 67/1748) i Proszewie A 

(GEZ 130/1748). Natomiast w Stawiskach (GEZ 40/1748), Podsuszu (GEZ 59/1748, 

60/1748) i Proszewie (GEZ 155/1748) znajdują się pozostałości cmentarzysk ciałopalnych 

związanych z ludnością kultury grobów kloszowych. Charakterystyczne dla tej kultury 

pochówki popielnicowe cechują się obecnością urny przykrytej dużym odwróconym 

naczyniem. Zaś w Podsuszu (GEZ 65/1748) i Kózkach (GEZ 88/1748) znaleziono 

pozostałości osad.  
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Na terenie gminy licznie występują pozostałości kultury przeworskiej datowane  

na okres wpływów rzymskich (I – IV w. n.e.). Reprezentowane są przede wszystkim przez 

pozostałości osadnictwa zlokalizowane w licznych miejscowościach na terenie gminy: 

Grębkowie (GEZ 44/1748, 56/1748, 57/1748), Trzebuczy (GEZ 161/1748), Żarnówce (GEZ 

24/1748, 33/1748), Leśnogórze (GEZ 29/1748), Podsuszu (GEZ 52/1748, 64/1748, 68/1748, 

73/1748), Kózkach (GEZ 84/1748), Proszewie A(GEZ 103/1748, 133/1748), Kopciach (GEZ 

105/1748, 107/1748, 112/1748), Gałkach (GEZ 114/1748), Starej Suchej (GEZ 124/1748), 

Chojecznie-Sybilakach (GEZ 127/1748), Nowej Suchej (GEZ 137/1748, 142/1748, 145/1748, 

147/1748). Ludność wywodząca się z tej kultury zamieszkiwała niejednokrotnie 

samowystarczalne wsie. Gospodarka w znacznej mierze była oparta na rolnictwie i hodowli. 

Udoskonalono narzędzia żniwne, orne i żarna obrotowe. Źródła archeologiczne potwierdzają 

wysoki poziom rzemiosła, przede wszystkim garncarstwa. Prowadzono ożywiony handel  

z terenami położonymi nad Morzem Śródziemnym, czego wyrazem są liczne importy, w tym 

uznawane za luksusowe (ozdoby, naczynia). W Grębkowie (GEZ 38/1748), Stawiskach (GEZ 

41/1748), Proszewie A(GEZ 156/1748), Kopciach (GEZ 152/1748) i Ogródku (GEZ 

166/1748) znaleziono pozostałości cmentarzysk. Wśród pochówków przeważał obrządek 

ciałopalny, zaś zmarłych wyposażano w dary. 

Wraz z najazdami Hunów na tereny nadczarnomorskie i Cesarstwo Rzymskie 

nastąpiły duże migracje ludności barbarzyńskiej. W efekcie doszło do zahamowania  

i stopniowego zaniku osadnictwa na terenach ziem polskich.  

Wyludnione tereny zostały ponownie zasiedlone we wczesnym średniowieczu. 

Zaczęto zakładać przede wszystkim osady otwarte. Pozostałości tego typu osadnictwa zostały 

znalezione na stanowiskach w miejscowościach: Żarnówka (GEZ 16/1748; 22/1748), Gałki 

(GEZ 115/1748), Proszew (GEZ 134/1748), Nowa Sucha (GEZ 139/1748; 146/1748), 

Trzebucza (GEZ 159/1748), Chojeczno-Cesarze (GEZ 179/1748). Stopniowo formy 

osadnicze zaczęto rozwijać w kompleksy złożone z grodów, którym towarzyszyły osady  

i cmentarzyska. Do licznych należą ślady osadnictwa zlokalizowane w Trzebuczy, Żarnówce, 

Gałkach, Grębkowie, Proszewie, Kopciach, Nowej Suchej, Starej Suchej, Chojecznie-

Sybilakach. Osadnictwo było kontynuowane w kolejnych stuleciach, co potwierdzają 

znaleziska datowane na późne średniowiecze, pochodzące ze stanowisk w Trzebuczy, 

Chojecznie-Cesarzach, Chojecznie-Sybilakach, Gałkach, Oszczerzu, Żarnówce, Leśnogórze, 

Grębkowie. Natomiast ze stanowisk położonych na obszarach należących dzisiaj do 

miejscowości Chojeczno-Cesarze, Proszew, Nowa Sucha, Kopcie, Gałki, Stara Sucha, 

Żarnówka, Grębków, Chojeczno-Sybilaki pochodzą liczne nowożytne znaleziska. Na ten 
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okres datowane są także wsie historyczne, które jako odrębnie istniejący typ stanowiska 

archeologicznego zostały sklasyfikowane niedawno. Dopiero w najnowszych badaniach 

archeologicznych została doceniona wartość poznawcza materiału zgromadzonego na ich 

terenie równa temu, jaki pochodzi z wcześniej datowanych stanowisk. W efekcie  

za stanowiska uznano miejcowości Chojeczno-Cesarze (GEZ 176/1748) i Chojeczno-Sybilaki 

(GEZ 184/1748). 

Podsumowując można stwierdzić, iż występowanie licznych stanowisk o charakterze 

osadniczym oraz towarzyszących im miejsc pochówku, świadczy o dużym zainteresowaniu 

obszarem gminy przez ludy związane z kolejnymi falami kolonizacyjnymi, przechodzącymi 

przez teren Wschodniego Mazowsza. Osadnictwo rozwijało się przede wszystkim na terenach 

suchych, z łatwym dostępem do wody. Tego typu dogodne miejsca znajdowano na stokach 

dolin rzecznych. Odbiciem tego są pozostałości wspomnianego już grodziska, znajdujące się 

na prawym brzegu Liwca oraz duże zagęszczenie stanowisk archeologicznych, należących do 

różnych horyzontów kulturowych, położonych nad wpadającym do niego Kostrzyniem. 

Wskazuje to także na duże znaczenie rzeki, jako szlaku komunikacyjnego. O atrakcyjności 

tego terenu, jako dogodnego miejsca do osiedlenia się świadczą znaleziska, pochodzące  

z terenów miejscowości Gałki, Grębków, Proszew, wskazujące na ciągłość osadnictwa od 

epoki kamienia po czasy nowożytne.  

 

Tabela 13.  Wykaz obiektów archeologicznych znajdujących się w rejestrze zabytków. 

Lp. GEZ 
Nr stanowiska i 

obszaru AZP 
Miejscowość Obiekt Datowanie 

Nr i data wpisu do rejestru 

zabytków 

1 239/1748 55-75/1 Grodzisk grodzisko 
wczesne 

średniowiecze 

A-196/275/61 dn. 15.03.1961 r. 

2 240/1748 54-75/43 Grodzisk 
cmentarzysko 

szkieletowe 

wczesne 

średniowiecze 

A-196/845/70 dn. 22.01.1970 r. 

3 241/1748 55-75/2 Grodzisk Osada 
wczesne 

średniowiecze 

A-208/874/70 dn. 30.11.1970 r. 

4 242/1748 55-74/1 Żarnówka 
cmentarzysko 

szkieletowe 

wczesne 

średniowiecze 

A-210/880/70 dn. 30.11.1970 r. 

 

Tabela 14.  Zestawienie stanowisk archeologicznych na obszarze gminy Grębków, zawartych w 
Gminnej Ewidencji Zabytków. 

Lp. GEZ 
Nr stanowiska 

i obszaru AZP 
Miejscowość Obiekt Datowanie Artefakty 

1 1/1748 54-75/41 Grodzisk osada otwarta 
wczesne 

średniowiecze 

 

2 2/1748 54-75/42 Grodzisk punkt osadniczy mezolit Rdzeń 
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Lp. GEZ 
Nr stanowiska 

i obszaru AZP 
Miejscowość Obiekt Datowanie Artefakty 

3 4/1748 54-75/43 Grodzisk 

cmentarzysko 

płaskie 

birytualne 

późne 

średniowiecze 

GR 4 naczynia 

4 5/1748 55-74/1 Żarnówka 

cmentarzysko 

płaskie 

birytualne 

późne 

średniowiecze 

fragmenty kości i ceramiki 

5 6/1748 55-76/1 Oszczerze punkt osadniczy 
późne 

średniowiecze 

3 fragmenty ceramiki 

6 7/1748 55-76/2 Oszczerze punkt osadniczy 
późne 

średniowiecze 

1 fragment ceramiki 

7 8/1748 55-76/3 Proszew B punkt osadniczy pradzieje 4 fragmenty ceramiki 

8 9/1748 54-75/41 Grodzisk osada otwarta neolit  

9 10/1748 55-76/4 Proszew B punkt osadniczy  epoka brązu łuszczka krzemienna 

10 11/1748 55-76/57 
Polków-

Daćbogi 
punkt osadniczy 

paleolit 

schyłkowy  

narzędzia krzemienne 

11 12/1748 55-76/57 
Polków- 

Daćbogi 
punkt osadniczy 

okres wpływów 

rzymskich 

fragment ceramiki 

12 13/1748 55-76/57 
Polków- 

Daćbogi 
punkt osadniczy 

okres wpływów 

rzymskich  

fragment ceramiki 

13 14/1748 56-74/1 Żarnówka 

cmentarzysko 

płaskie 

birytualne 

późne 

średniowiecze  

1 nóż, 1 pciorek 

14 15/1748 56-74/2 Leśnogóra 

cmentarzysko 

płaskie 

birytualne  

okres wpływów 

rzymskich 

kość ludzka, fragment 

żelaznego noża 

15 16/1748 56-74/11 Żarnówka osada otwarta 
wczesne 

średniowiecze 

 

16 17/1748 56-74/12 Żarnówka punkt osadniczy 
późne 

średniowiecze 

 

17 18/1748 56-74/13 Żarnówka punkt osadniczy epoka brązu  

18 19/1748 56-74/13 Żarnówka punkt osadniczy nowożytność  

19 20/1748 56-74/13 Żarnówka punkt osadniczy pradzieje  

20 21/1748 56-74/13 Żarnówka punkt osadniczy 
wczesne 

średniowiecze 

 

21 22/1748 56-74/14 Żarnówka osada otwarta 
wczesne 

średniowiecze 

 

22 23/1748 56-74/14 Żarnówka punkt osadniczy 
wczesne 

średniowiecze 

 

23 24/1748 56-74/17 Żarnówka punkt osadniczy 
okres wpływów 

rzymskich 

 

24 25/1748 56-74/18 Żarnówka punkt osadniczy epoka brązu  

25 26/1748 56-74/19 Żarnówka punkt osadniczy 
późne 

średniowiecze 

 

26 27/1748 56-74/20 Żarnówka osada otwarta 
późne 

średniowiecze 

 

27 28/1748 56-74/22 Leśnogóra punkt osadniczy pradzieje  

28 29/1748 56-74/25 Leśnogóra punkt osadniczy okres wpływów  
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Lp. GEZ 
Nr stanowiska 

i obszaru AZP 
Miejscowość Obiekt Datowanie Artefakty 

rzymskich 

29 30/1748 56-74/26 Leśnogóra punkt osadniczy 
późne 

średniowiecze 

 

30 31/1748 56-74/27 Leśnogóra punkt osadniczy pradzieje  

31 32/1748 56-74/28 Leśnogóra punkt osadniczy 
późne 

średniowiecze 

 

32 33/1748 56-74/29 Żarnówka osada otwarta 
okres wpływów 

rzymskich 

 

33 34/1748 56-74/29 Żarnówka punkt osadniczy 
okres wpływów 

rzymskich 

 

34 35/1748 56-74/30 Żarnówka punkt osadniczy pradzieje  

35 36/1748 56-74/31 Żarnówka punkt osadniczy nowożytność  

36 37/1748 56-74/31 Żarnówka punkt osadniczy pradzieje  

37 38/1748 56-75/1 Grębków 

cmentarzysko 

płaskie 

birytualne 

okres wpływów 

rzymskich 

 

38 39/1748 56-75/2 Grębków 

cmentarzysko 

płaskie 

birytualne 

późne 

średniowiecze 

6 grobów z wyposażeniem 

39 40/1748 56-75/3 Stawiska 

cmentarzysko 

płaskie 

birytualne 

okres halsztacki 

 

40 41/1748 56-75/4 Stawiska Cmentarzysko  
okres wpływów 

rzymskich 

7 fragmentów ceramiki 

41 42/1748 56-75/5 Stawiska punkt osadniczy pradzieje 
9 fragmentów ceramiki, 1 

odłupek krzemienny 

42 43/1748 56-75/10 Grębków punkt osadniczy epoka brązu 
2 fragmenty ceramiki, 1 

łuszczka krzemienna 

43 44/1748 56-75/10 Grębków osada otwarta 
okres wpływów 

rzymskich 

21 fragmentów ceramiki, 1 

żużel hutniczy 

44 45/1748 56-75/11 Grębków punkt osadniczy neolit 1 fragment ceramiki 

45 46/1748 56-75/11 Grębków punkt osadniczy neolit 
5 fragmentów ceramiki, 1 

fragment polepy 

46 47/1748 56-75/12 Grębków punkt osadniczy pradzieje 13 fragmentów ceramiki 

47 48/1748 56-75/13 Grębków osada otwarta epoka brązu 
13 fragmentów ceramiki, 1 

łuszczeń, 1 łuszczka 

48 49/1748 56-75/14 Grębków punkt osadniczy pradzieje 2 fragmenty ceramiki 

49 50/1748 56-75/15 Grębków 

cmentarzysko 

płaskie 

birytualne  

późne 

średniowiecze 

kilkadziesiąt szkieletów 

50 51/1748 56-75/16 Grębków punkt osadniczy nowożytność 12 fragmentów ceramiki 

51 52/1748 56-75/17 Podsusze punkt osadniczy 
okres wpływów 

rzymskich 

5 fragmentów ceramiki 

52 53/1748 56-75/17 Podsusze punkt osadniczy 
okres wpływów 

rzymskich  

6 fragmentów ceramiki 

53 54/1748 56-75/18 Grębków punkt osadniczy 
wczesne 

średniowiecze 

3 fragmenty ceramiki 
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Lp. GEZ 
Nr stanowiska 

i obszaru AZP 
Miejscowość Obiekt Datowanie Artefakty 

54 55/1748 56-75/19 Grębków punkt osadniczy neolit 1 odłupek krzemienny 

55 56/1748 56-75/19 Grębków punkt osadniczy okres halsztacki 5 fragmentów ceramiki 

56 57/1748 56-75/19 Grębków Osada 
okres wpływów 

rzymskich 

38 fragmentów ceramiki 

57 58/1748 56-75/19 Grębków punkt osadniczy pradzieje  5 fragmentów ceramiki 

58 59/1748 56-75/20 Podsusze 

cmentarzysko 

płaskie 

birytualne 

okres halsztacki 

11 fragmentów ceramiki, 1 

łuszczeń krzemienny 

59 60/1748 56-75/21 Podsusze 

cmentarzysko 

płaskie 

birytualne 

okres halsztacki 

45 fragmentów ceramiki 

60 61/1748 56-75/22 Podsusze osada otwarta okres halsztacki 20 fragmentów ceramiki 

61 62/1748 56-75/23 Podsusze punkt osadniczy okres halsztacki 2 fragmenty ceramiki 

62 63/1748 56-75/23 Podsusze punkt osadniczy okres halsztacki 
6 fragmentów ceramiki, 1 

fragment polepy 

63 64/1748 56-75/24 Podsusze punkt osadniczy 
okres wpływów 

rzymskich 

4 fragmenty ceramiki 

64 65/1748 56-75/25 Podsusze punkt osadniczy okres halsztacki 2 fragmenty ceramiki 

65 66/1748 56-75/25 Podsusze Osada okres halsztacki 17 fragmentów ceramiki 

66 67/1748 56-75/26 Podsusze punkt osadniczy okres halsztacki 3 fragmenty ceramiki 

67 68/1748 56-75/26 Podsusze punkt osadniczy 
okres wpływów 

rzymskich 

5 fragmentów ceramiki 

68 69/1748 56-75/26 Podsusze punkt osadniczy 
okres wpływów 

rzymskich 

3 fragmenty ceramiki 

69 70/1748 56-75/27 Podsusze punkt osadniczy okres halsztacki 6 fragmentów ceramiki 

70 71/1748 56-75/28 Podsusze punkt osadniczy pradzieje 10 fragmentów ceramiki 

71 72/1748 56-75/29 Podsusze punkt osadniczy pradzieje 1 fragment ceramiki 

72 73/1748 56-75/29 Podsusze punkt osadniczy 
okres wpływów 

rzymskich 

7 fragmentów ceramiki 

73 74/1748 56-75/29 Podsusze punkt osadniczy 
okres wpływów 

rzymskich 

2 fragmenty ceramiki 

74 75/1748 56-75/30 Nowa Sucha punkt osadniczy pradzieje 1 fragment ceramiki 

75 76/1748 56-75/34 Kózki punkt osadniczy okres halsztacki 8 fragmentów ceramiki 

76 77/1748 56-75/35 Kózki osada otwarta 
okres wpływów 

rzymskich 

16 fragmentów ceramiki, 2 

fragmenty polepy, 1 

fragment kafla 

77 79/1748 56-75/36 Kózki osada otwarta 
okres wpływów 

rzymskich 

14 fragmentów ceramiki, 1 

fragment żużla 

78 80/1748 56-75/37 Kózki punkt osadniczy okres halsztacki 2 fragmenty ceramiki 

79 81/1748 56-75/38 Kózki punkt osadniczy pradzieje 4 fragmenty ceramiki 

80 82/1748 56-75/39 Kózki punkt osadniczy 
okres wpływów 

rzymskich 

2 fragmenty ceramiki 

81 83/1748 56-75/40 Kózki punkt osadniczy epoka brązu 
1 fragment ceramiki, 1 

odłupek krzemienny 

82 84/1748 56-75/40 Kózki punkt osadniczy 
okres wpływów 

rzymskich 

5 fragmentów ceramiki 

83 85/1748 56-75/40 Kózki punkt osadniczy okres halsztacki 6 fragmentów ceramiki 
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Lp. GEZ 
Nr stanowiska 

i obszaru AZP 
Miejscowość Obiekt Datowanie Artefakty 

84 86/1748 56-75/41 Kózki punkt osadniczy okres halsztacki 
5 fragmentów ceramiki, 1 

fragment polepy 

85 87/1748 56-75/42 Kózki punkt osadniczy neolit 1 odłupek krzemienny 

86 88/1748 56-75/42 Kózki punkt osadniczy okres halsztacki 7 fragmentów ceramiki 

87 89/1748 56-75/43 Kózki punkt osadniczy okres halsztacki 1 fragment ceramiki 

88 90/1748 56-75/44 Stawiska punkt osadniczy epoka brązu 6 fragmentów ceramiki 

89 91/1748 56-75/45 Stawiska punkt osadniczy okres halsztacki 6 fragmentów ceramiki 

90 92/1748 56-75/46 Jabłonna punkt osadniczy epoka brązu 

3 fragmenty ceramiki, 1 

fragment odłupka 

krzemiennego 

91 93/1748 56-75/47 Jabłonna punkt osadniczy epoka brązu 
8 fragmentów ceramiki, 1 

fragment kafla 

92 94/1748 56-75/48 Słuchocin punkt osadniczy epoka brązu 2 fragmenty ceramiki 

93 95/1748 56-75/49 Słuchocin punkt osadniczy epoka brązu 4 fragmenty ceramiki 

94 96/1748 56-75/50 Słuchocin punkt osadniczy okres halsztacki 9 fragmentów ceramiki 

95 97/1748 56-75/51 Słuchocin punkt osadniczy 
okres wpływów 

rzymskich 

2 fragmenty ceramiki 

96 98/1748 56-75/51 Słuchocin punkt osadniczy 
okres wpływów 

rzymskich 

2 fragmenty ceramiki 

97 99/1748 56-75/52 Słuchocin punkt osadniczy epoka brązu 3 fragmenty ceramiki 

98 100/1748 56-75/53 Słuchocin punkt osadniczy okres halsztacki 1 fragment ceramiki 

99 101/1748 56-76/28 Proszew A punkt osadniczy epoka brązu  

100 102/1748 56-76/28 Proszew A punkt osadniczy nowożytność  

101 103/1748 56-76/29 Proszew A osada otwarta 
okres wpływów 

rzymskich 

 

102 104/1748 56-76/30 Kopcie osada otwarta nowożytność  

103 105/1748 56-76/30 Kopcie osada otwarta 
okres wpływów 

rzymskich 

 

104 106/1748 56-76/31 Kopcie osada otwarta nowożytność  

105 107/1748 56-76/31 Kopcie osada otwarta 
okres wpływów 

rzymskich 

 

106 108/1748 56-76/32 Proszew A punkt osadniczy epoka brązu  

107 109/1748 56-76/32 Proszew A punkt osadniczy nowożytność  

108 110/1748 56-76/32 Proszew A punkt osadniczy 
wczesne 

średniowiecze 

 

109 111/1748 56-76/33 Kopcie punkt osadniczy 
wczesne 

średniowiecze 

 

110 112/1748 56-76/34 Kopcie punkt osadniczy 
okres wpływów 

rzymskich 

 

111 113/1748 56-76/35 Gałki osada otwarta  nowożytność  

112 114/1748 56-76/35 Gałki osada otwarta 
okres wpływów 

rzymskich 

 

113 115/1748 56-76/35 Gałki osada otwarta 
wczesne 

średniowiecze 

 

114 116/1748 56-76/36 Nowa Sucha punkt osadniczy  nowożytność  

115 117/1748 56-76/36 Nowa Sucha punkt osadniczy 
wczesne 

średniowiecze 
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Lp. GEZ 
Nr stanowiska 

i obszaru AZP 
Miejscowość Obiekt Datowanie Artefakty 

116 118/1748 56-76/36 Nowa Sucha punkt osadniczy 
wczesne 

średniowiecze 

 

117 119/1748 56-76/37 Stara Sucha punkt osadniczy neolit  

118 120/1748 56-76/37 Stara Sucha punkt osadniczy 
wczesne 

średniowiecze 

 

119 121/1748 56-76/38 Stara Sucha punkt osadniczy 
wczesne 

średniowiecze 

 

120 122/1748 56-76/38 Stara Sucha punkt osadniczy 
wczesne 

średniowiecze 

 

121 123/1748 56-76/39 Stara Sucha punkt osadniczy nowożytność  

122 124/1748 56-76/39 Stara Sucha  osada otwarta 
okres wpływów 

rzymskich 

 

123 125/1748 56-76/40 
Chojeczno-

Sybilaki 
punkt osadniczy epoka brązu 

 

124 126/1748 56-76/40 
Chojeczno-

Sybilaki 
punkt osadniczy nowożytność 

 

125 127/1748 56-76/40 
Chojeczno-

Sybilaki 
punkt osadniczy 

okres wpływów 

rzymskich 

 

126 128/1748 56-76/40 
Chojeczno-

Sybilaki 
punkt osadniczy 

wczesne 

średniowiecze 

 

127 129/1748 56-76/42 Proszew A punkt osadniczy 
wczesne 

średniowiecze 

 

128 130/1748 56-76/43 Proszew B punkt osadniczy okres halsztacki  

129 131/1748 56-76/44 Proszew A osada otwarta  nowożytność  

130 132/1748 56-76/44 Proszew A punkt osadniczy 
wczesne 

średniwiecze 

 

131 133/1748 56-76/45 Proszew B osada otwarta 
okres wpływów 

rzymskich 

 

132 134/1748 56-76/45 Proszew B osada otwarta 
wczesne 

średniowiecze 

 

133 135/1748 56-76/46 Nowa Sucha punkt osadniczy epoka brązu  

134 136/1748 56-76/46 Nowa Sucha punkt osadniczy nowożytność  

135 137/1748 56-76/46 Nowa Sucha osada otwarta 
okres wpływów 

rzymskich 

 

136 138/1748 56-76/47 Nowa Sucha punkt osadniczy nowożytność  

137 139/1748 56-76/47 Nowa Sucha osada otwarta  
wczesne 

średniowiecze 

 

138 140/1748 56-76/48 Nowa Sucha  punkt osadniczy 
wczesne 

średniowiecze 

 

139 141/1748 56-76/49 Nowa Sucha  punkt osadniczy nowożytność  

140 142/1748 56-76/49 Nowa Sucha punkt osadniczy 
okres wpływów 

rzymskich 

 

141 143/1748 56-76/49 Nowa Sucha punkt osadniczy 
wczesne 

średniowiecze 

 

142 144/1748 56-76/50 Nowa Sucha punkt osadniczy neolit  

143 145/1748 56-76/50 Nowa Sucha punkt osadniczy 
okres wpływów 

rzymskich 
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Lp. GEZ 
Nr stanowiska 

i obszaru AZP 
Miejscowość Obiekt Datowanie Artefakty 

144 146/1748 56-76/50 Nowa Sucha osada otwarta  
wczesne 

średniowiecze 

 

145 147/1748 56-76/51 Nowa Sucha punkt osadniczy 
okres wpływów 

rzymskich 

 

146 148/1748 56-76/51 Nowa Sucha punkt osadniczy 
wczesne 

średniowiecze 

 

147 149/1748 56-76/52 Gałki punkt osadniczy 
wczesne 

średniowiecze 

 

148 150/1748 56-76/53 Kopcie 

cmentarzysko 

płaskie 

birytualne 

epoka brązu 

 

149 151/1748 56-76/54 Kopcie osada otwarta okres halsztacki  

150 152/1748 56-76/54 Kopcie 

cmentarzysko 

płaskie 

birytualne 

okres wpływów 

rzymskich 

ceramika, fibula, 14 

grobów 

151 153/1748 56-76/60 Proszew A  neolit Ceramika 

152 154/1748 56-76/61 Proszew A Skarb epoka brązu ozdoby brązowe 

153 155/1748 56-76/62 Proszew A 

cmentarzysko 

płaskie 

birytualne 

okres halsztacki 

Ceramika 

154 156/1748 56-76/63 Proszew A 

cmentarzysko 

płaskie 

birytulane 

okres wpływów 

rzymskich 

Ceramika 

155 157/1748 57-74/14 Trzebucza punkt osadniczy epoka brązu  

156 158/1748 57-74/14 Trzebucza punkt osadniczy epoka brązu  

157 159/1748 57-74/14 Trzebucza osada otwarta 
wczesne 

średniowiecze 

 

158 160/1748 57-74/14 Trzebucza osada otwarta  
późne 

średniowiecze 

 

159 161/1748 57-74/15 Trzebucza punkt osadniczy pradzieje  

160 162/1748 57-74/15 Trzebucza punkt osadniczy 
wczesne 

średniowiecze 

 

161 163/1748 57-74/18 Trzebucza punkt osadniczy 
wczesne 

średniowiecze 

 

162 164/1748 57-74/18 Trzebucza punkt osadniczy 
późne 

średniowiecze 

 

163 165/1748 57-74/19 Trzebucza osada otwarta  okres halsztacki  

164 166/1748 56-75/8 Ogródek 

cmentarzysko 

płaskie 

birytulane 

okres wpływów 

rzymskich 

naczynia czarne i 

świecące, pogięte żelastwo 

165 167/1748 56-75/6 Ogródek punkt osadniczy neolit 

2 fragmenty ceramiki, 4 

krzemienie, 1 fragment 

kości 

166 168/1748 56-75/6 Ogródek osada otwarta neolit 
21 fragmentów ceramiki, 3 

fragmenty polepy 

167 169/1748 56-75/7 Ogródek 
cmentarzysko 

płaskie 

późne 

średniowiecze 

1 fragment ceramiki, 1 

fragment przepalonej kości 
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Lp. GEZ 
Nr stanowiska 

i obszaru AZP 
Miejscowość Obiekt Datowanie Artefakty 

birytualne 

168 170/1748 56-75/9 Ogródek punkt osadniczy pradzieje 8 fragmentów ceramiki 

169 171/1748 56-75/31 Ogródek punkt osadniczy pradzieje 9 fragmentów ceramiki 

170 172/1748 56-75/32 Ogródek punkt osadniczy pradzieje 3 fragmenty ceramiki 

171 173/1748 56-75/33 Ogródek punkt osadniczy 
okres wpływów 

rzymskich 

3 fragmenty ceramiki 

172 174/1748 57-76/9 
Chojeczno-

Cesarze 
punkt osadniczy 

późne 

średniowiecze 

5 fragmentów ceramiki 

173 175/1748 57-76/9 
Chojeczno-

Cesarze 
punkt osadniczy 

epoka kamienia – 

epoka brązu 

1 krzemień 

174 176/1748 56-76/22 
Chojeczno- 

Cesarze 

wieś 

historyczna 
nowożytność 

okolica szlachecka 

175 177/1748 57-76/1 
Chojeczno– 

Cesarze 
punkt osadniczy pradzieje  

3 fragmenty ceramiki 

176 178/1748 57-76/1 
Chojeczno– 

Cesarze 
punkt osadniczy neolit 

siekierka kamienna 

177 179/1748 57-76/1 
Chojeczno-

Cesarze 
osada otwarta 

wczesne 

średniowiecze 

kilka fragmentów 

ceramiki, przęślik gliniany, 

kości zwierzęce, kamień 

żarnowy 

178 180/1748 57-76/10 
Chojeczno – 

Sybilaki 
punkt osadniczy epoka kamienia 

2 krzemienie 

179 181/1748 57-76/10 
Chojeczno- 

Sybilaki 
osada otwarta nowożytność 

14 fragmentów ceramiki 

180 182/1748 57-76/10 
Chojeczno- 

Sybilaki 
osada otwarta  

późne 

średniowiecze 

7 fragmentów ceramiki 

181 183/1748 57-76/12 
Chojeczno- 

Sybilaki 
punkt osadniczy neolit 

skrobacz na odłupku z 

krzemienia 

świeciechowskiego 

182 184/1748 57-76/23 
Chojeczno- 

Sybilaki 

wieś 

historyczna 
nowożytność 

okolica szlachecka 

183 185/1748 57-76/4 Gałki osada otwarta epoka żelaza 8 fragmentów ceramiki 

184 186/1748 57-76/4 Gałki punkt osadniczy nowożytność 4 fragmenty ceramiki 

185 187/1748 57-76/4 Gałki punkt osadniczy 
epoka kamienia – 

epoka brązu 

2 łuszczki, 2 odłupki 

krzemienne 

186 188/1748 57-76/5 Gałki punkt osadniczy pradzieje 1 fragment ceramiki 

187 189/1748 57-76/5 Gałki punkt osadniczy 
epoka kamienia – 

epoka brązu 

2 krzemienie 

188 191/1748 57-76/6 Gałki punkt osadniczy epoka żelaza 4 fragmenty ceramiki 

189 192/1748 57-76/7 Gałki punkt osadniczy pradzieje 4 fragmenty ceramiki 

190 193/1748 57-76/8 Gałki osada otwarta nowożytność 6 fragmentów ceramiki 

191 194/1748 57-76/8 Gałki punkt osadniczy 
późne 

średniowiecze 

4 fragmenty ceramiki 

192 196/1748 57-76/11 
Aleksandrów

ka 
punkt osadniczy 

epoka kamienia – 

epoka żelaza 

1 krzemień 
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2. Osadnictwo i zabytkowe układy drożne 

Gmina Grębków położona jest na terenach historycznej ziemi liwskiej. Jej kolonizacja 

przebiegała głównie w XV wieku, kiedy ziemie stanowiły cześć uposażenia biskupów 

poznańskich. 

Na najstarszą miejscowość na terenie gminy wskazuje zachowane do dnia dzisiejszego 

grodzisko pochodzące z XI wieku w miejscowości Grodzisk. W miejscowej tradycji wiązane 

jest z okopami szwedzkimi. Pierwsza wzmianka źródłowa dotycząca tej miejscowości  

pochodzi dopiero z 1563 r.  

Najwcześniej wzmiankowaną miejscowością jest Grębków, a adnotacje pochodzą już 

z końca XIII w. W 1297 r. książę Bolesław II nadał bp poznańskiemu Janowi Gramzevo,  

w 1350 r. w przywileju immunitetowym wymienione jako Grembkowo. Natomiast w 1425 

erygowano w Grębkowie parafię. Jak wynika z Mapy Galicji Zachodniej pochodząca z 1801-

1804 autorstwa pułkownika armii austriackiej Antoniego Mayera von Heldensfelda zabudowa 

w Grębkowie rozplanowana była wzdłuż różnych ciągów komunikacyjnych tworząc typ 

wilodrożnicówki, a powierzchnia samej wsi była jedną z większych na tym terenie. Podobny 

typ, choć o luźniejszej zabudowie, reprezentują wzmiankowany w 1404 r Suchodół, a także 

Żarnówka (1540, do końca XVIII w. właścicielami byli bpi. poznańscy). Miejscowość Kózki, 

w części w typie rzędówki z zabudową po jednej stronie drogi, w części ulicówki (zabudowa 

po dwóch stronach drogi), stanowiła pierwotnie wraz z Suchą (ulicówką) jeden majątek  

i wzmiankowane były po raz pierwszy w 1425 i 1427 roku.  Z tego też okresu pochodzą 

pierwsze wzmianki miejscowości: Polków Sagały (1414-1425), Proszew (1416), Leśnogóra 

(1425), Słuchocin (1422, 1425), Chojeczno-Cesarze (1425). Nieco później wzmiankowane są 

takie wsie jak Jabłonna (1469), Gałki (1471), natomiast już w XVI wieku Podsusze 

(1504,1535), Chojeczno-Sybilaki (1521), Stara Trzcianka (1526), Stawiska (1540).  

W przeważającej mierze miejscowości te miały układ ulicówek, w których sąsiedztwie 

zlokalizowane były samodzielne folwarki.  

Biorąc pod uwagę świadectwa źródłowe dotyczące w/w miejscowości, a także 

największą powierzchnię zabudowy wsi na podstawie mapy Heldensfelda, za wsie 

historyczne w gminie Grębków uznaje się: Gałki, Grębków, Leśnogóra, Stawiska, Polków 

Sagały, Proszew A, Sucha, Stara Trzcianka, Żarnówka 

Przebieg historycznych układów drożnych doskonale odzwierciedla mapa 

województwa mazowieckiego z 1783 r. wykonana przez nadwornego geografa Stanisława 

Augusta Poniatowskiego Karola Partheesa. Na terenie obecnej gminy łączyły się ze sobą 
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ważne szlaki komunikacyjne o znaczeniu krajowym. W miejscowości Sucha stykała się droga 

idąca ze Stanisławowa przez Gręgków, z drogą z Mińska biegnącą przez Kałuszyn, która była 

jednym z głównych szlaków zachód – wschód. Droga przebiegała dalej przez Kopcie,  

a następnie rozwidlała się w dwóch kierunkach, pierwszym na zachód i dochodziła do 

Mokobód oraz drugim południowo-zachodnim do Niwisk, a dalej do Siedlec. W latach 1820-

1823 z inicjatywy Stanisława Staszica i Dyrekcji Generalnej Dróg i Mostów Królestwa 

Polskiego wytyczono nowy bity szlak Warszawa-Siedlce-Terespol-Brześć (tzw. „trakt 

brzeski” - obecna trasa E-30) przez co drogi te straciły na znaczeniu.  

W pobliżu gminy od strony północnej przebiegał także główny szlak komunikacyjny  

z Wielkiego Księstwa Litewskiego łączący Warszawę z Wilnem, a idący przez Węgrów  

i Liw, Dobrą do Warszawy. Ponadto gminę pokrywała siec dróg o charakterze lokalnym, 

łącząca ze sobą poszczególne miejscowości. 

3. Architektura Sakralna 

Na terenie gminy zlokalizowane są dwa kościoły. Pierwszy z nich w Grębkowie  

p.w. św. Bartłomieja Apostoła wybudowany na przełomie XIX/XX w. staraniem ówczesnego 

proboszcza ks. Michała Ludwika Mystkowskiego, z fundacji Eleonory i Stanisława 

Brogowiczów, właścicieli dóbr Trzebucza. Kamień węgielny pod budowę wmurowano  

12 listopada 1898 r., a prace budowlane prowadzone według projektu budowniczego 

powiatowego Kazimierza Zajączkowskiego, autora projektów kościołów w Miedznie, 

Stoczku i Zembrowie, trwały do roku 1902 r. Konsekracji świątyni dokonał biskup lubelski - 

ks. Franciszek Jaczewski. Powstały kościół wybudowany w stylu neogotyckim jest 

trójnawową świątynią w typie halowym o dwuwieżowej elewacji.  

Drugą świątynią jest kościół p.w. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Kopciach. 

Plany budowy nowego kościoła w Kopciach powstały po pierwszej wojnie, do czego dążył 

ówczesny proboszcz ks. Jan Hegier. Budowę rozpoczęto jednak dopiero po wojnie 

bolszewickiej w 1923 roku. Świątynie budowali parafianie własnym sumptem, 

opodatkowując się z morgi. Plac pod świątynię bezpłatnie ofiarował Jan Żelazowski. Duży 

wkład w budowę miał także hrabia Felicjan Dębiński-Cieszkowski z Suchej, utworzył  

na swoich gruntach cegielnię, która zaopatrywała plac budowy w cegłę. Prace budowlane 

zakończyły się w 1928 roku, już za nowego proboszcza ks. Edwarda Jakubczaka. 

Wybudowana została świątynia w stylu neobarokowym z elementami klasycystycznymi, 

trójnawowa w typie halowym, z prostokątna wieżą od frontu.  
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4. Założenia rezydencjonalne i folwarczne 

Najbardziej znaczące założenie dworsko-parkowe na terenie gminy znajduje się  

w miejscowości Sucha, parafia Kopcie. Powstało z inicjatywy kasztelana liwskiego Ignacego 

Cieszkowskiego w połowie XVIII wieku. Kasztelan wzniósł parterowy dwór z wysokim 

dachem z dwoma alkierzami w narożach frontowej elewacji. W 1787 w dworze gościł król 

Stanisław August Poniatowski. W 1843 do frontu dobudowano trójarkadowy klasycystyczny 

portyk. W rękach rodziny Cieszkowskich dwór pozostał praktycznie do reformy rolnej  

w 1944 r. Ostatnim właścicielem był Felicjan Dębiński-Cieszkowski. Po wojnie dwór zajęli 

pracownicy pobliskiego PGR, zaś od 1988 właścicielami są Maria i Marek Kwiatkowscy.  

Po latach pracy nad rewitalizacją dworu, a także całego zespołu dworsko-parkowego, obiekt 

został ponownie otwarty w 1993 roku. Prof. Marek Kwiatkowski w sąsiedztwie dworu 

urządził skansen zabytkowej architektury drewnianej, charakterystycznej dla regionu 

siedleckiego.  

Do ciekawych założeń dworsko-parkowych należy zespół dworsko-parkowy  

w Proszewie. Pośrodku krajobrazowego parku zlokalizowano dwór pochodzący z połowy 

XIX w. założony na planie prostokąta, dwutraktowy, wtórnie nadbudowany o drugą 

kondygnację w 2 poł. XIX wieku. Park obsadzony drzewami głównie  

Przykładem zespołu dworsko-folwarcznego są Gałki. Właścicielami Gałek w XV-

XVIII wieku była rodzina Gałeckich. Majątek przechodził następnie w ręce rodzin 

Rudzinskich, Klickich, Popielów. W 1876 majątek sprzedany zostaje Krzywińskim. Nowi 

właściciele założyli wówczas park krajobrazowy oraz wybudowali obecny dwór. Architektem 

był Bolesław Podczaszyński, wykładowca akademicki, autor przebudów pałacu 

Kazimierzowskiego w Warszawie, pałacu w Sieniawie i wielu realizacji architektonicznych. 

Obecni właściciele odnowili zniszczony dwór oraz pozostałą zabudowę. Zespół składa się  

z dworu, parku i części folwarcznej gdzie organizuje się skansen. Dwór parterowy na planie 

wydłużonego prostokąta z portykiem na osi, wnętrze dwu i pół traktowe.   

5. Budownictwo 

Spośród obiektów objętych ochroną konserwatorską  na terenie gminy Grębków 

nieliczną grupę stanowią pojedyncze budowle murowane do których poza kilkoma 

budynkami mieszkalnymi należy m.in. szkoła w Starej Trzciance, czy też stajnia cugowa  

w zespole parkowym w Gałkach. 
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Do najliczniejszych obiektów zabytkowych należą budynki drewniane o charakterze 

mieszkalnym pochodząca głównie z pierwszej połowy XX wieku. W przeważającej mierze 

posiada dachy dwuspadowe, rzadziej naczółkowe. Część z nich ozdobiona detalem 

architektonicznym charakterystycznym dla tego typu zabudowy: przede wszystkim ażurowe 

ganki, zdobione okiennice i umieszczane pod okapem fryzy, dekoracyjne opracowania 

szczytów, zdobiony szalunek narożników budynków, czy listwy podokapowe. Obiekty te są 

istotne z punktu widzenia konserwatorskiego ze względu na swoją wartość historyczną  

i naukową, gdyż stanowią o charakterystyce i sposobie pierwotnej zabudowy miejscowości. 

Do ciekawych obiektów należą także budynki zlokalizowane na terenie skansenu  

w Suchej. 

Z terenu gminy pochodzi m.in. szkoła oraz plebania z Grębkowa. 

6. Zabytki techniki 

Młyn wodny w Żarnówce to jeden z niewielu zachowanych zabytków techniki  

na terenie gminy Grębków. Wybudowany został na zachodnim skraju wsi, nad rzeką Myślą, 

ok. 1880 roku przez Józefa Sypniewskiego. Założony na planie prostokąta budynek ustawiony 

kalenicowo względem grobli na rzece posiadał pierwotnie koło nadsiębierne, które z czasem 

w skutek modernizacji zastąpiła turbina, a następnie silnik elektryczny. Do dnia dzisiejszego 

zachowało się wewnętrzne wyposażenie młyna. 

Do zabytków techniki należy także młyn - wiatrak holenderski pochodzący  

z Ostrówka (powiat sokołowski), a zlokalizowany obecnie na terenie skansenu w Suchej. 

Wiatrak wybudowany został w 1938 r przez Franciszka Chybowskiego i był w posiadaniu 

jego rodziny do lat 90. Po przeniesieniu do skansenu obiekt został gruntownie 

odrestaurowany i przywrócono mu pełną sprawność. 

7. Cmentarze 

Najstarszą nekropolią na terenie gminy jest cmentarz przykościelny w Grębkowie 

powstały w XVI wieku. Otoczony kamiennym murem, w który miejscami wmurowano płyty 

nagrobne, podzielony został na dwie części. Południowa mieści w sobie ustawiony centralnie 

powstały w pocz. XX w. kościół parafialny, północna stanowiła prawdopodobnie miejsce 

dawnego cmentarza przykościelnego. Zachowane najstarsze pochówki sięgają poł XIX w. 

Wzdłuż muru w obydwu częściach występują szpalery lipowe.  
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Obecny cmentarz parafialny w Grębkowie położony jest w północno-zachodniej 

części miejscowości. Założony został z początkiem XX wieku w kształcie zbliżonym do 

prostokąta. Przez środek przebiega aleja główna prowadząca od bramy wjazdowej  

w północną stronę i krzyżuje się z poprzeczną aleją usytuowaną w połowie długości 

cmentarza. Obie łączą się z alejami idącymi wzdłuż ogrodzenia, wokoło cmentarza, tworząc 

cztery kwartały. Najstarszy nagrobek pochodzi z 1917 r. Na terenie cmentarza znajduje się 

zwieńczony orłem pomnik i mogiła zbiorowa żołnierzy poległych w walce w obronie 

ojczyzny w 1939 r. 

Założony w XVIII w. cmentarz w Kopciach położony jest na zachodnim krańcu wsi, 

otoczony został kamiennym murem z bramą od strony drogi. Trójprzelotowa, 

dwukondygnacyjna, zwieńczona trójkątnym szczytem brama, powstała ok. 1860 r. Na terenie 

cmentarza znajduje się miejsce pamięci narodowej - mogiła Antoniego Seroczyńskiego 

Strzelca Kompanii Pułku Strzelców Wielkopolskich. 

Ostatnim obiektem jest niewielki cmentarz mariawicki w Żarnówce, na którym 

znajduje się mogiła zbiorowa upamiętniająca poległych „w obronie ojczyzny w walce 

stoczonej z najeźdźcą hitlerowskim we wsi Żarnówka dn. 12.09.1939 r.” 

8. Kapliczki i krzyże 

Na terenie gminy zlokalizowane jest 29 kapliczek i 13 krzyży przydrożnych 

pochodzących z XIX i XX wieku. Zlokalizowane są głównie przy skrzyżowaniach traktów 

komunikacyjnych, rozwidleniach dróg gminnych, a także na terenach ogródków 

przydomowych. W większości są murowane, o niewielkiej skali, z miejscem na postawienie 

figury (przedstawienia) świętego, często przeszklone od frontu i od szczytów. Na szczególną 

uwagę zasługuje kaplica kubaturowa w Suchodole wybudowana w 1903 r przez Józefa 

Wąsowskiego w stylu neogotyckim. Jednoprzęsłowa bryła obiektu z trójbocznie zamkniętym 

prezbiterium posiada wysoka wieżyczkę wieńczącą wejście do obiektu.  

9. Pomniki historyczne (miejsca pamięci) 

Poza mogiłami znajdującymi się na cmentarzach na szczególną uwagę zasługuje 

zlokalizowany przy skrzyżowaniu dróg Kopcie-Chojeczno i Kopcie-Mokobody kopiec  

o średnicy 5 m poświęcony Pamięci Tadeusza Kościuszki (1746-1817), pierwotnie 

wzniesiony w 1916 r. przez P.O.W, zaś podczas wojny zniszczony i odbudowany w 2002 

staraniem żołnierzy AK obwodu „Smoła”.  
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Przy drodze Kopcie–Chojeczno, w lesie, na betonowym fundamencie znajduje się 

pomnik-głaz kamienny upamiętniający zebranie żołnierzy II Batalionu AK z pobliskich 

miejscowości, dnia 15.07.1944 przed „Akcją Burza”, która skończyła się zdobyciem 

Węgrowa 08.08.1944.  

Ostatnim miejscem pamięci jest kamień z wmurowaną płytą, w lesie, we wsi 

Pobratymy, który upamiętnia miejsce śmierci żołnierzy polsko-radzieckiego oddziału G.L pod 

dowództwem mjr „Piotra”. 

10. Obiekty wpisane 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. 
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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. 

11. Obiekty w gminnej ewidencji zabytków, nieobjęte wpisem do rejestru 

zabytków 

Chojeczno-Cesarze 

1) Budynek drewniany, Chojeczno-Cesarze 7, dz. ew. 147, dat. pocz. XX w., GEZ 

198/1748 

2) Kapliczka, Chojeczno-Cesarze 12, dz. ew. 197, dat. 1 poł. XX w., GEZ 199/1748 

3) Budynek drewniany, Chojeczno-Cesarze 16, dz. ew. 142, dat. 1 poł XX w., GEZ 

200/1748 

Chojeczno-Sybilaki 

4) Budynek drewniany, Chojeczno-Sybilaki 22, dz. ew. 264, dat. 2 poł. XX w., GEZ 

201/1748 

5) Kapliczka z krzyżem, Chojeczno-Sybilaki 1, dz. ew. 147/1, dat. 2 poł. XX w., 

GEZ 202/1748 

6) Budynek drewniany, Chojeczno-Sybilaki 22, dz. ew. 283, dat. 1 poł. XX w. GEZ 

203/1748 

7) Budynek murowany, Chojeczno-Sybilaki 30, dz. ew.247, dat. 1 poł. XX w., GEZ 

204/1748 

8) Kapliczka na rozwidleniu dróg, Chojeczno-Sybilaki, dat. 2 poł. XX w., GEZ 

205/1748 

Gałki 

9) Budynek drewniany, Gałki (obok nr 47), dz. ew.354/2, dat. 1 poł. XX w., GEZ 

207/1748 

10) Budynek drewniany-oficyna, Gałki 26, dz. ew. 258,dat. koniec XIX w., GEZ 

208/1748 
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11) Brama parkowa, Gałki 18, dz. ew. 252/8, dat. XX w., GEZ 209/1748 

12) Stajnia cugowa w parku dworskim, Gałki, dat. XIX w., GEZ 212/1748 

13) Stodoła w parku dworskim, Gałki, dat. pocz. XX w., GEZ 213/1748  

14) Budynek drewniany, Gałki 33, dz. ew. 419, dat. 2 poł. XX w., GEZ 214/1748 

15) Budynek drewniany, Gałki 24, dz. ew.255/1, dat. 1 poł. XX w., GEZ 215/1748 

Grębków 

16) Cmentarz parafialny, Grębków, dz. ew.113, dat. XIX-XX w., GEZ 216/1748 

17) Krzyż, Grębków, skrzyżowanie ul. ks. J. Kukawskiego - Warszawskiej, dat. pocz. 

XX w., GEZ 219/1748 

18) Budynek drewniany, Grębków, ul. ks. J. Kukawskiego 5, dz. ew. 289, dat. 1 poł. 

XX w., GEZ 220/1748 

19) Budynek drewniany parafialny, Grębków, ul. ks. J. Kukawskiego 6, dz. ew. 312, 

dat. 1 poł. XX w., GEZ 221/1748  

20) Budynek drewniany, Grębków, ul. ks. J. Kukawskiego 8, dz. ew. 313, dat. 1 poł. 

XX w., GEZ 222/1748 

21) Budynek murowany, Grębków, ul. ks. J. Kukawskiego 10, dz. ew. 316, dat. poł. 

XX w., GEZ 223/1748 

22) Budynek drewniany, Grębków, ul. ks. J. Kukawskiego 17, dz. ew. 296, dat. pocz. 

XX w., GEZ 224/1748 

23) Budynek drewniany, Grębków, ul. ks. J. Kukawskiego 4, dz. ew. 311, dat. 1 poł. 

XX w., GEZ 225/1748 

24) Budynek drewniany, Grębków, ul. Nadrzeczna 7-9, dz. ew.235/1, dat. 2 poł. XX 

w., GEZ 226/1748 

25) Budynek drewniany, Grębków, ul. Siedlecka 7, dz. ew.391/4, dat. 1 poł. XX w., 

GEZ 227/1748 

26) Budynek drewniany, Grębków, ul. Warszawska 3, dz. ew. 273, dat. 2 poł. XX w., 

GEZ 229/1748 

27) Budynek drewniany, Grębków, ul. Wspólna 4, dz. ew. 223/1, dat. 2 poł. XX w., 

GEZ 230/1748 

28) Budynek drewniany, Grębków, ul. Wspólna 20, dz. ew. 211, dat.2 poł. XX w. 

GEZ 231/1748 

29) Budynek drewniany, Grębków, ul. Wspólna 24, dz. ew. 208, dat. 2 poł. XX w., 

GEZ 232/1748 
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30) Budynek drewniany, Grębków, ul. Wspólna 30, dz. ew. 205/10, dat. 1 poł. XX w., 

GEZ 233/1748 

31) Budynek drewniany, Grębków, ul. Wspólna 10, dz. ew. 219/2, dat. 1 poł. XX w., 

GEZ 234/1748 

32) Budynek drewniany, Grębków, ul. Wspólna 44, dz. ew. 196/3, dat. 1 poł. XX w., 

GEZ 235/1748 

33) Budynek drewniany, Grębków, ul. Wspólna 34, dz. ew. 204/1, dat.1 poł. XX w., 

GEZ 236/1748 

Grodzisk 

34) Budynek drewniany, Grodzisk 3, dz, ew, 670, dat. 1 poł. XX w., GEZ 237/1748 

35) Budynek drewniany, Grodzisk 1, dz. ew. 672, dat. 1 poł. XX w., GEZ 238/1748 

36) Krzyż przydrożny, przy wjeździe od strony Karczewca, Grodzisk, dat. 2 poł. XX 

w., GEZ 243/1748 

37) Budynek drewniany, Grodzisk 25, dz. ew. 661, dat. 1 poł. XX w., GEZ 244/1748 

38) Budynek drewniany, Grodzisk 37, dz. ew.674/1, dat. 1 poł. XX w., GEZ 245/1748 

39) Budynek drewniany, Grodzisk 31, dz. ew. 667, dat. 1 poł. XX w., GEZ 246/1748 

Jabłonna 

40) Budynek drewniany, Jabłonna 14, dz. ew. 186, dat. 1 poł. XX w., GEZ 247/1748 

41) Budynek drewniany - rządcówka, Jabłonna 15, dz. ew. 105/3, dat. koniec XIX w., 

GEZ 248/1748 

42) Budynek drewniany, Jabłonna 6, dz. ew. 205, dat. pocz. XX w., GEZ 249/1748 

43) Kapliczka na skrzyżowaniu dróg Grębków - Jabłonna- Kolonia Sinołęka - 

Jabłonna, dat. XIX w., GEZ 250/1748 

44) Budynek gospodarczy na początku wsi od strony Kózek, Jabłonna, dat. XX w., 

GEZ 251/1748 

45) Stodoła, Jabłonna 2, dat.1 poł. XX w., GEZ 252/1748 

Proszew A 

46) Kapliczka w lesie na drzewie przy drodze Proszew - Polków-Daćbogi, dat. XX w., 

GEZ 253/1748 

47) Budynek drewniany, Proszew 24, dz. ew. 263/2, dat. 2 poł. XX w., GEZ 294/1748 

48) Budynek drewniany, Proszew 27, dz. ew. 262, dat. 2 poł. XX w., GEZ 295/1748 

49) Budynek drewniany, Proszew 35, dz. ew. 258, dat. 2 poł. XX w., GEZ 296/1748 

50) Budynek drewniany, Proszew 55, dz. ew. 243, dat. 2 poł. XX w., GEZ 297/1748 

51) Budynek drewniany, Proszew 65, dz. Ew. 86, dat. 1 poł. XX w., GEZ 298/1748 
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52) Kapliczka przy drodze Kopcie – Proszew, dat. 1 poł. XX w., GEZ 300/1748 

53) Krzyż naprzeciw posesji nr 55, Proszew, dat. 2 poł. XX w., GEZ 301/1748 

54) Młyn, Proszew 15, dz. ew. 290/2, dat. koniec XIX w., GEZ 302/1748   

55) Budynek drewniany, Proszew 36, dz. ew. 101, dat. 2 poł. XX w., GEZ 303/1748 

56) Budynek drewniany, Proszew 38, dz. ew. 100, dat. 1 poł. XX w., GEZ 304/1748 

57) Budynek murowany, Proszew 62, dz. ew. 237, dat. 1 poł. XX w., GEZ 305/1748 

58) Park dworski, Proszew 68, dat. pocz. XIX w., GEZ 306/1748 

Kolonia Sinołęka 

59) Kapliczka, Kolonia Sinołęka 18, dz. ew. 24,25, dat. 2 poł. XX w., GEZ 254/1748 

Kopcie 

60) Budynek drewniany, Kopcie 39, dz. ew. 162, dat. 2 poł. XX w., GEZ 255/1748 

61) Brama cmentarna, Kopcie, dz. ew. 84, dat. 1 poł. XX w., GEZ 256/1748 

62) Krzyż, naprzeciw drogi do wsi Gałki, Kopcie, dz. ew. 60, dat. 2 poł. XX w., GEZ 

257/1748 

63) Kościół, Kopcie 32, dz.ew.150, dat. 1 poł. XX w., GEZ 258/1748 

64) Kopiec Kościuszki, Kopcie, dz. ew. 495, dat. pocz. XX w., GEZ 259/1748 

65) Kamień - miejsce pamięci, Kopcie, dz. ew. 510/1, dat. 2 poł. XX w., GEZ 

260/1748 

Kózki 

66) Budynek drewniany, Kózki 3, dz. ew. 229, dat. 1 poł. XX w., GEZ 261/1748 

67) Budynek drewniany, Kózki 4, dz. ew.34, dat. 1 poł. XX w., GEZ 262/1748 

68) Budynek drewniany, Kózki 16, dz. ew.25/1, dat. 1 poł. XX w., GEZ 263/1748 

69) Kapliczka murowana, Kózki 22, dz. ew. 206, dat. 2 poł. XX w., GEZ 264/1748 

Leśnogóra 

70) Budynek drewniany, Leśnogóra 11, dz. ew. 143, dat. 2 poł. XX w., GEZ 265/1748   

71) Budynek drewniany, Leśnogóra 16, dz. ew. 39, dat. 1 poł. XX w., GEZ 266/1748 

72) Kapliczka, Leśnogóra 28, dz. ew. 29, dat. 2 poł. XX w., GEZ 267/1748 

73) Budynek drewniany, Leśnogóra 30, dz. ew. 26, dat. 1 poł. XX w., GEZ 268/1748 

74) Zagroda, Leśnogóra 8, dz. ew. 55, dat. 1 poł. XX w., GEZ 269/1748 

75) Kapliczka, Leśnogóra 60, dz. ew. 150/2, dat. 1 poł. XX w., GEZ 270/1748 

76) Obora, Leśnogóra 2, dz. ew. 60, dat. 1 poł. XX w., GEZ 271/1748 
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Nowa Sucha 

77) Kapliczka, Nowa Sucha 25, dz. ew. 258, dat. 1 poł. XX w., GEZ 272/1748 

78) Dworek z Mińska Mazowieckiego w skansenie, Nowa Sucha, dat. 2 poł. XIX w., 

GEZ 331/1748 

79) Berkanówka w skansenie, Nowa Sucha, dat. 1 poł. XIX w., GEZ 332/1748 

80) Brama wjazdowa w skansenie, Nowa Sucha, dat. 1 poł. XIX w., GEZ 333/1748 

81) Dzwonnica z Miedznej w skansenie, Nowa Sucha, dat. 2 poł. XVIII w., GEZ 

339/1748 

82) Lodownia w skansenie, Nowa Sucha, dat. 2 poł. XVIII w., GEZ 341/1748 

83) Maneż z okolicy Ostrołęki w skansenie, Nowa Sucha, dat. koniec XIX w., GEZ 

342/1748 

84) Obora w skansenie, Nowa Sucha, dat. 1 poł. XIX w., GEZ 343/1748 

85) Owczarnia ze Zbuczyna w skansenie, Nowa Sucha, dat. pocz. XX w., GEZ 

346/1748 

86) Piwniczka północna w skansenie, Nowa Sucha, dat. pocz. XX w., GEZ 348/1748 

87) Piwniczka południowa w skansenie, Nowa Sucha, dat. pocz. XX w., GEZ 

349/1748 

88) Spichlerz z okolic Siedlec w skansenie, Nowa Sucha, dat. pocz. XX w., GEZ 

351/1748 

89) Spichlerz ze Zbuczyna w skansenie, Nowa Sucha, dat. 2 poł. XIX w., GEZ 

352/1748 

90) Stodoła z Polkowa w skansenie, Nowa Sucha, dat. 2 poł. XIX w., GEZ 353/1748 

91) Wikarówka z Garwolinie w skansenie, Nowa Sucha, dat. 1 poł. XIX w., GEZ 

355/1748 

92) Szkoła z Grębkowa w skansenie, Nowa Sucha, dat. pocz. XX w., GEZ 357/1748 

93) Willa z Mińska Mazowieckiego w skansenie, Nowa Sucha, dat. 2 poł. XIX w., 

GEZ 358/1748 

Ogródek 

94) Budynek drewniany, Ogródek 8, dz. ew. 18, dat. 1 poł. XX w., GEZ 273/1748 

95) Budynek murowany, Ogródek 10, dz. ew. 15, 16, dat. 1 poł. XX w., GEZ 

274/1748 

Oszczerze 

96) Budynek drewniany, Oszczerze 10, dz. ew. 63, dat. 1 poł. XX w., GEZ 275/1748 

97) Krzyż, Oszczerze, dat. XX w., GEZ 276/1748 
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98) Krzyż, Oszczerze, dat. XX w., GEZ 277/1748 

99) Kapliczka, Oszczerze 21, dz. ew. 107, dat. 2 poł. XX w., GEZ 278/1748 

Pobratymy 

100) Budynek drewniany, Pobratymy 5, dz. ew. 400, dat. 2 poł. XX w., GEZ 279/1748 

101) Chlew, Pobratymy 13, dz. ew. 288, dat. 1 poł. XX w., GEZ 280/1748 

102) Krzyż, Pobratymy 16, dz. ew. 177, dat. 1 poł. XX w., GEZ 281/1748 

Podsusze 

103) Kapliczka przy drodze Grobków-Kózki, Podsusze, dz. ew.344, dat. 2 poł. XX w., 

GEZ 206/1748 

104) Budynek drewniany, Podsusze 86, dz. ew. 153, dat.1 poł. XX w., GEZ 228/1748 

105) Krzyż, Podsusze 8, dz. ew. 688, dat. 1 poł. XX w., GEZ 282/1748 

106) Budynek drewniany, Podsusze 30, dz. ew. 673, dat. 1 poł. XX w., GEZ 283/1748 

107) Kapliczka, Podsusze 48, dz. ew. 151, dat. 1 poł. XX w., GEZ 284/1748 

Polków – Sagały  

108) Budynek drewniany, Polków – Sagały 21, dat. XX w., GEZ 285/1748 

109) Budynek drewniany, Polków – Sagały 40, dat. XX w., GEZ 286/1748 

110) Budynek drewniany, Polków – Sagały 43, dat. XX w., GEZ 287/1748 

111) Kapliczka, Polków – Sagały 43, dat. XX w., GEZ 288/1748 

112) Budynek drewniany, Polków – Sagały 60, dat. XX w., GEZ 289/1748 

113) Kaplica, Polków – Sagały 65, dat. XX w., GEZ 290/1748 

114) Kapliczka na przeciwko posesji nr 58, Polków – Sagały, dat. 1 poł. XX w., GEZ 

291/1748 

115) Budynek drewniany, Polków – Sagały, dat. XX w., GEZ 292/1748 

116) Budynek drewniany, Polków – Sagały, dat. XX w., GEZ 293/1748 

Słuchocin 

117) Kapliczka, Słuchocin 60, dz. ew. 418/1, dat. 2 poł. XX w., GEZ 308/1748 

118) Zagroda drewniana, Słuchocin 28, dz. ew. 310, dat. 1 poł. XX w., GEZ 309/1748 

Stara Sucha 

119) Budynek drewniany, Stara Sucha 6, dz. ew. 134/1, dat. 2 poł. XX w., GEZ 310/ 

1748 

120) Budynek drewniany, Stara Sucha 8, dz. ew. 136, dat. 2 poł. XX w., GEZ 311/1748 

121) Budynek murowany, Stara Sucha 21. dz. ew. 120, dat. 1 poł. XX w., GEZ 

312/1748 
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122) Budynek drewniany, Stara Sucha 28, dz. ew. 116, dat. 1 poł. XX w., GEZ 

313/1748 

123) Kapliczka naprzeciw OSP, przy drodze do Kopci, Stara Sucha, dat. 1 poł. XX w., 

GEZ 314/1748 

124) Budynek drewniany, Stara Sucha 20, dz. ew. 215/4, dat. 1 poł. XX w., GEZ 

315/1748 

Stara Trzcianka 

125) Budynek drewniany, Stara Trzcianka 20, dz. ew. 205, dat. 1 poł. XX w., GEZ 

316/1748 

126) Budynek drewniany, Stara Trzcianka 48, dz. ew. 160, dat. 1 poł. XX w., GEZ 

317/1748 

127) Kaplica, Stara Trzcianka 26, dz. ew. 202, dat. XX w., GEZ 318/1748 

128) Budynek drewniany, Stara Trzcianka 27, dz. ew. 60, dat. 1 poł. XX w., GEZ 

319/1748 

129) Budynek drewniany, Stara Trzcianka 29, dz. ew. 59, dat. 1 poł. XX w., GEZ 

320/1748 

130) Budynek drewniany, Stara Trzcianka 40, dz. ew. 165, dat. pocz. XX w., GEZ 

321/1748 

131) Kapliczka przy posesji nr 56, Stara Trzcianka, dz. ew. 148, dat. 1 poł. XX w., GEZ 

322/1748 

132) Krzyż na rozstaju dróg Bojmie – Słuchocin, Stara Trzcianka, dat. pocz. XX w., 

GEZ 323/1748 

133) Kapliczka, Stara Trzcianka 33, dz. ew. 50, dat. 2 poł. XX w., GEZ 324/1748 

134) Budynek drewniany, Stara Trzcianka 43, dz. ew. 24, dat. 2 poł. XX w., GEZ 

325/1748 

135) Budynek drewniany – sklep, Stara Trzcianka 56, dz. ew. 148, dat. 1 poł. XX w., 

GEZ 326/1748 

136) Budynek murowany – szkoła, Stara Trzcianka 44, dz. ew. 163, dat. 1 poł. XX w., 

GEZ 327/1748 

Stawiska 

137) Budynek drewniany, Stawiska 9, dz. ew. 453/1, dat. 2 poł. XX w., GEZ 328/1748 

138) Budynek gospodarczy po bazie GSR, Stawiska, dz. ew. 9, dat. 1 poł. XX w., GEZ 

329/1748 

139) Park obok świetlicy wiejskiej, Stawiska, dz. ew. 17, dat. XX w., GEZ 330/1748 
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Suchodół 

140) Kapliczka, Suchodół 13, dz. ew. 210, dat. 2 poł. XX w., GEZ 359/1748 

141) Kaplica, Suchodół 35, dz. ew. 198, dat. poł. XX w., GEZ 360/1748 

142) Budynek drewniany, spichlerz, Suchodół 17, dat. XX w., GEZ 361/1748 

143) Budynek drewniany – szkoła, Suchodół 53, dz. ew. 274, dat. 1 poł. XX w., GEZ 

362/1748 

Trzebucza 

144) Krzyż na rozstaju dróg do wsi Milew i Leśnogóra, Trzebucza, dat. 1 poł XX w., 

GEZ 363/1748 

145) Kapliczka, Trzebucza 9, dz. ew. 144, dat. 2 poł. XX w., GEZ 364/1748 

Ziomaki 

146) Krzyż w lesie na rozstaju dróg Suchodół – Grodzisk, Ziomaki, dat. 1 poł. XX w., 

GEZ 365/1748 

147) Krzyż na rozstaju dróg we wsi, Ziomaki, dat. 1 poł. XX w., GEZ 366/1748 

148) Kapliczka, Ziomaki 14A, dz. ew. 149/1, dat. 1 poł. XX w., GEZ 367/1748 

Żarnówka 

149) Kapliczka, Żarnówka 16, dat. XX w., GEZ 368/1748 

150) Świetlica wiejska, sklep, Żarnówka 44, dat. XX w., GEZ 369/1748 

151) Budynek drewniany, Żarnówka 47, dz. ew. 342, dat. 1 poł. XX w., GEZ 370/1748 

152) Budynek drewniany, Żarnówka 50, dz. ew. 279, dat. 1 poł. XX w., GEZ 371/1748 

153) Budynek drewniany, Żarnówka 55, dz. ew. 334, dat. 1 poł. XX w., GEZ 372/1748 

154) Kapliczka, Żarnówka 16, dz. ew. 404, dat. pocz. XX w., GEZ 373/1748 

155) Cmentarz przy drodze do Leśnogóry, Żarnówka, dz. ew. 497, dat. pocz. XX w., 

GEZ 374/1748 

156) Kapliczka przy wjeździe do wsi od strony Grębkowa, Żarnówka, dz. ew. 423, dat. 

2 poł. XX w., GEZ 375/1748 

157) Krzyż przy wjeździe do wsi od strony Grębkowa, Żarnówka, dat. pocz. XX w., 

GEZ 376/1748 

 



 92 

VII. Uwarunkowania wynikające z jakości życia mieszkańców 

1. Ludność  

Liczba ludności gminy według stanu na dzień 31.12.2011 r.  wynosiła 4573 osób7.  

Gmina należy średnich pod względem powierzchni i liczby ludności oraz do rzadko 

zaludnionych obszarów wiejskich w województwie mazowieckim. Na 1 km2 przypadało 

zaledwie 35 osób.  

Teren gminy należy uznać za wyludniający się powoli. W latach 2002-2011 liczba 

ludności8 w skali całej gminy zmniejszyła się o 124 osoby tj. 2,6%. W latach 2002-2009 

przyrost ludności w przedziale 5,3-14,1% odnotowano w miejscowościach: Leśnogóra, 

Podsusze, Ogródek, Pobratymy, Aleksandrówka, Grębków, Chojeczno-Cesarze, Oszczerze. 

Niewielki przyrost ludności (0-5%) miał w tym czasie miejsce w miejscowościach: 

Nowa Trzcianka, Jabłonna, Polków-Daćbogi, Stara Trzcianka, Kolonia Sinołęka i Stawiska,  

a ubytek w tym przedziale w miejscowościach: Chojeczno-Sybilaki, Trzebucza, Proszew A, 

Polków-Sagały, Słuchocin, Nowa Sucha, Kopcie, Ziomaki. Ubytek ludności w przedziale  

5-10% występował we wsiach: Gałki, Suchodół, Żarnówka, Stara Sucha. W miejscowościach 

Grodzisk i Kózki ubytek ludności przekraczał 10%. Liczbę ludności w poszczególnych 

miejscowościach w 2009 roku i zmiany tej liczby w latach 2002-2009 ilustruje tabela 1  

i mapa 19.  

Tabela 15.  Zmiany liczby ludności w latach 2002-2009 

ogółem mężczyźni kobiety ogółem ogółem 

2009 2009 2009 2002 2009 Jednostka terytorialna 

[osoba]  [osoba]  [osoba]  [osoba]  2002=100 

Aleksandrówka 105 58 47 96 109,4 

Chojeczno-Cesarze 74 42 32 65 113,8 

Chojeczno-Sybilaki 146 75 71 148 98,6 

Gałki 254 136 118 273 93,0 

Grębków 422 191 231 382 110,5 

Grodzisk 116 62 54 131 88,5 

                                                 
7
 Faktyczne miejsce zamieszkania, według BDL GUS 

8
 Faktycznie stale zamieszkałej 

9
 Należy zwrócić uwagę na niepełną porównywalność danych z roku 2002 (ludność faktycznie stale zamieszkała)  

i  z 2009 (ludność według PESEL – zawyżona w stosunku do faktycznie stale zamieszkałej). W efekcie wskaźniki 

dla poszczególnych wsi zostały zawyżone. 
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Jabłonna 132 66 66 131 100,8 

Kolonia Sinołęka 92 47 45 88 104,5 

Kopcie 140 72 68 147 95,2 

Kózki 177 97 80 207 85,5 

Leśnogóra 218 111 107 207 105,3 

Nowa Sucha 96 51 45 100 96,0 

Nowa Trzcianka 50 24 26 50 100,0 

Ogródek 126 66 60 119 105,9 

Oszczerze 113 51 62 99 114,1 

Pobratymy 147 72 75 136 108,1 

Podsusze 280 141 139 265 105,7 

Polków-Daćbogi 119 52 67 118 100,8 

Polków-Sagały 273 142 131 283 96,5 

Proszew A 176 95 81 180 97,8 

Słuchocin 233 126 107 242 96,3 

Stara Sucha 115 55 60 127 90,6 

Stara Trzcianka 175 89 86 168 104,2 

Stawiska 250 132 118 239 104,6 

Suchodół 183 90 93 202 90,6 

Trzebucza 134 59 75 137 97,8 

Ziomaki 135 71 64 142 95,1 

Żarnówka 230 110 120 254 90,6 

Razem 4711 2383 2328 4736 99,5 

Źródło: BDL GUS; wyliczenia własne. 

 

Ubytek ludności jest wynikiem ujemnego przyrostu naturalnego i ujemnego salda 

migracji stałych. W latach 2005-2011 ubytek ludności spowodowany ujemnym przyrostem 

naturalnym wyniósł 94 osób, a ujemnym saldem migracji 105 osób.  

Następstwem ubytku ludności jest zazwyczaj deformacja struktury według płci  

i wieku. W gminie Grębków procesy te zachodzą w dużej skali. W strukturze według płci  

od lat utrzymuje się znaczna przewaga mężczyzn (96 kobiet na 100 mężczyzn w 2011 roku). 

Można więc mówić o daleko posuniętym procesie defeminizacji. W strukturze ludności 

według wieku w latach 2002-2011 zmniejszył się udział osób w wieku przedprodukcyjnym  

z 24,7% do 19,9% i osób w wieku poprodukcyjnym z 20,5% do 20,2%, zwiększył się 

natomiast udział osób w wieku produkcyjnym z 54,7% do 59,9%. Na koniec 2011 roku  

w gminie Grębków udział osób w wieku przedprodukcyjnym był równy odpowiedniemu 

wskaźnikowi w powiecie węgrowskim (19,9%) i wyższy od średniego w województwie 

mazowieckim (18,6%), natomiast udział osób w wieku poprodukcyjnym był znacznie wyższy 
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niż średnio w powiecie węgrowskim (17,8%) i w województwie mazowieckim (18,1%). 

Oznacza to zaawansowany proces starzenia się ludności w gminie.   

 

Mapa 2. Liczba ludności w 2009 roku i jej zmiany w latach 2002-2009 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

Analizując strukturę wiekową ludności trzeba zwrócić uwagę na zróżnicowaną 

liczebność poszczególnych roczników, która wpłynie na zasadnicze zmiany liczebności 

niektórych grup wieku w przyszłości. Bazując na rocznikach już urodzonych można z dużym 

prawdopodobieństwem oszacować, że liczebność roczników w wieku szkoły podstawowej, 

która na koniec 2011 roku wynosiła 288 osób, w latach 2012-2018 nie ulegnie drastycznym 
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zmianom (zmniejszy się do 267 osób w roku 2015, a następnie zwiększy się do 281 osób  

w 2018 roku. Zmniejszy się zasadniczo liczebność roczników w wieku gimnazjalnym ze 178 

osób na koniec 2011 roku do około 130 na koniec 2018 roku. Z drugiej strony należy liczyć 

się ze znacznym zwiększeniem liczebności roczników w wieku poprodukcyjnym, gdyż 

aktualnie wiek emerytalny osiągają bardzo liczne roczniki urodzone w latach 1945-195510. 

Spowoduje to zmniejszenie udziału generacji w wieku produkcyjnym.  

Poziom wykształcenia mieszkańców gminy jest stosunkowo niski. Wg NSP 2002 

1,8% ogółu ludności posiadało wykształcenie wyższe, 1,1% policealne, 10,7% średnie, 24,7% 

zasadnicze zawodowe. Podobnie jak w innych gminach wykształcenie wyższe, policealne  

i średnie posiada znacznie więcej kobiet niż mężczyzn. Mężczyźni dominują natomiast  

w wykształceniu na poziomie zasadniczym zawodowym. Należy zwrócić uwagę,  

że w ostatnich latach poziom wykształcenia mieszkańców poprawia się w zasadniczy sposób. 

Brak jeszcze opublikowanych danych na ten temat z NSP 2011. 

Według danych NSP 2002 (brak jeszcze danych z NSP 2011) 64,8% ludności  

w gminie posiadało własne źródło utrzymania. W tej zbiorowości 44,9% stanowiły 

niezarobkowe źródła utrzymania, 21,0% praca poza rolnictwem i tylko 34,1% praca  

w rolnictwie.  

2. Osadnictwo 

Sieć osadniczą gminy tworzy 28 miejscowości. Liczba mieszkańców poszczególnych 

miejscowości jest zróżnicowana; zawiera się w przedziale od 50 do 422 osób11. Najwięcej 

mieszkańców liczy miejscowość gminna Grębków (422 osoby). Najmniejszymi 

miejscowościami w gminie (poniżej 100 mieszkańców) są: Nowa Trzcianka, Chojeczno-

Cesarze, Kolonia Sinołęka i Nowa Sucha. Liczba ludności w 16 miejscowościach mieści się 

w przedziale 100-200 osób, a w 7 miejscowościach w przedziale 200-300 osób. Średnio  

na 1 miejscowość według stanu na koniec 2011 roku przypadało 163 osoby. 

3. Aktywność ekonomiczna ludności 

Według BDR GUS na koniec 2011 roku na terenie gminy Grębków było 220 

podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON. Ich liczba w latach 

                                                 
10

 Określane przez demografów mianem kompensaty wojennej 

11
 Liczba mieszkańców poszczególnych miejscowości na koniec 2009 roku według BDL GUS. 
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2005-2011 systematycznie się zwiększała (w 2005 roku 156, a w 2011 - 220). Dominują 

podmioty o liczbie pracujących 0-9 osób (212 spośród 220). Tylko 8 zarejestrowanych 

podmiotów posiadało liczbę pracujących w przedziale 10-49 osób: pięć w Grębkowie i po 

jednym w: Kopciach, Polkowie-Sagałach i Trzebuczy. 

 
 
 
Mapa 3. Podmioty gospodarcze – stan na 31 grudnia 2011 roku  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

W przekroju według rodzajów działalności najwięcej podmiotów działało w usługach 

(140, w tym 60 w handlu), następnie w: przemyśle i budownictwie (51), rolnictwie, 

leśnictwie, łowiectwie i rybactwie (29).  

W ujęciu przestrzennym największa liczba podmiotów zlokalizowana jest we wsi 

gminnej Grębków – 47. Kolejne pod względem liczby zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych miejscowości, mieszczące się w przedziale 10-16 to: Podsusze, Polków-

Sagały, Leśnogóra, Żarnówka, Stawiska, Pobratymy i Kózki (mapa 3). 
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Na terenie gminy na koniec 2011 roku pracowało 203 osoby. Według danych z 2006 

roku do pracy poza gminę wyjeżdżało 249 osób, a przyjeżdżało na teren gminy 28 osób. 

Liczba bezrobotnych na koniec 2011 roku wynosiła 175 osób tj. 6,4% ludności w wieku 

produkcyjnym. 

4. Budżet gminy 

Dochody budżetu gminy w poszczególnych latach w okresie 2005-2011 kształtowały 

się na poziomie od 7,3 mln zł do 11,1 mln zł.  Dochody własne średnio w tym okresie 

stanowiły 24,3% ogólnej kwoty dochodów, a więc ich poziom był niski. Główną pozycję 

dochodów własnych stanowią udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, 

zwłaszcza w podatku dochodowym od osób fizycznych. Subwencja ogólna średnio w latach 

2005-2011 stanowiła 53,8% dochodów ogółem i była główną częścią dochodów budżetowych 

gminy. Trzecią pozycją dochodów są dotacje celowe z budżetu państwa, które w omawianym 

okresie stanowiły 20,1% ogólnej kwoty dochodów. Dochody ogółem w przeliczeniu  

na 1 mieszkańca wynosiły w 2011 roku 2405 zł. Jest to poziom, który można uznać za niski. 

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

dochodów. W strukturze wydatków największą pozycję stanowią wydatki na oświatę.  

W latach 2005-2011 wyniosły one 32,1 mln złotych, natomiast ich udział w ogólnej kwocie 

wydatków 45,9%. 

Z punktu widzenia rozwoju gminy i poprawy warunków życia mieszkańców – istotne 

są wydatki inwestycyjne. W latach 2005-2011 wyniosły one 9,5 mln zł i stanowiły 13,7% 

ogólnej kwoty wydatków, co na tle ogółu gmin oznacza niski poziom inwestowania. 

Największe kwoty wydatków inwestycyjnych zostały w tym okresie przeznaczone  

na rolnictwo (5,2 mln zł tj. 54,6% ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych), transport  

(1,3 mln zł tj. 14,0%) i oświatę (1,0 mln zł tj. 11,0%). 

5. Komunikacja zbiorowa 

Układ komunikacyjny gminy Grębków tworzą: droga wojewódzka nr 697 Liw-

Sinołęka oraz drogi powiatowe i gminne. W powiązaniach z Warszawą i Węgrowem istotną 

rolę odgrywa właśnie droga wojewódzka nr 697. Mieszkańcy gminy korzystają z komunikacji 

autobusowej realizowanej przez PKS Sokołów Podlaski i z samochodów prywatnych.  
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6. Zasoby i warunki mieszkaniowe 

 Zasoby i warunki mieszkaniowe ludności ocenia się jako dobre. Występuje tu 

głównie zabudowa zagrodowa i jednorodzinna.  

Na koniec 2010 roku było 1421 mieszkań. Mieszkania te liczyły 5480 izb zaś ich 

powierzchnia wynosiła 120,5 tys. m2. Na jedno mieszkanie przypadało średnio 84,8 m2 

powierzchni użytkowej, a na 1 osobę 26,8 m2. 

Należy zaznaczyć, iż sytuacja mieszkaniowa w gminie systematycznie polepsza się. 

Corocznie w latach 2005-2011 zasoby mieszkaniowe powiększały się średnio o około  

6 mieszkań. Wyposażenie mieszkań w instalacje jest w tym okresie ustabilizowane. W roku 

2010 wodociąg posiadało 87,9% mieszkań,   łazienkę 64,5% i centralne ogrzewanie 41,4%. 

Głównym sposobem ogrzewania mieszkań jest ogrzewanie węglowe i drzewne. 

7. Handel i usługi 

W gminie jest dość dobrze rozwinięta sieć handlowa. W końcu 2011 roku w gminie 

było zarejestrowanych 60 podmiotów zaliczonych do sekcji handel. Miejscem zakupów dla 

mieszkańców gminy jest ponadto Węgrów. 

8. Szkoły. Przedszkola 

 Na terenie gminy funkcjonują 3 szkoły podstawowe prowadzone przez samorząd 

gminy (w nawiasach liczba uczniów w roku 2011): Grębków (136), Kózki (79) i Trzebucza 

(43) oraz Gimnazjum w Grębkowie (175). Liczba szkół oraz ich rozmieszczenie odpowiadają 

obecnie potrzebom mieszkańców gminy. Problemem jest bardzo mała liczba uczniów w 

szkole w Trzebuczy. 

W gminie od lat funkcjonuje przedszkole jednooddziałowe o 25 miejscach, do którego 

w 2011 roku uczęszczało 25 dzieci. Funkcjonują oddziały przedszkolne przy szkołach 

podstawowych, do których w 2011 roku uczęszczało 52 dzieci. 

9. Zdrowie. Opieka społeczna 

W gminie funkcjonuje publiczny zakład opieki zdrowotnej, który w 2011 roku udzielił 

ponad 19 tys. porad. Ponadto mieszkańcy gminy leczą się w przychodniach i szpitalu  

w Węgrowie.  
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Ze świadczeń pomocy społecznej w 2011 roku skorzystało 136 gospodarstw 

domowych, w których zamieszkiwało 456 osób tj. 9,9% mieszkańców gminy. 

10. Kultura. Sport. Rekreacja  

Na terenie gminy funkcjonują 2 biblioteki i filie biblioteczne, zatrudniające 5 osób, 

których księgozbiór liczy 27,0 tys. woluminów.  

W zakresie sportu w gminie działa jeden klub sportowy, skupiający 65 członków, 

posiadający 6 sekcji sportowych, zatrudniający 3 instruktorów. 
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VIII. Zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia 

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

stwarzać niebezpieczeństwo dla zdrowia i mienia ludzi.  

Tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi nie są zamieszkałe.   
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IX. Uwarunkowania wynikające z potrzeb i możliwości rozwoju 
gminy 

1) Gmina Grębków posiada wysokie walory przyrodnicze, na które składają się: unikalna 

awifauna doliny Liwca i Kostrzynia, cenne zbiorowiska oraz bogata fauna Siedlecko – 

Węgrowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.  

2) Gmina charakteryzuje się korzystnymi warunkami dla rozwoju rolnictwa. Dominują 

gleby średniej. Gleby chronione (III klasy) stanowią 29% powierzchni gruntów 

ornych. 

3) Gmina posiada dość duże predyspozycje dla rozwoju turystyki kwalifikowanej 

(pieszej, rowerowej) oraz agroturystyki i ekoturystyki. Tereny atrakcyjne 

krajobrazowo i przyrodniczo występują w rejonie dolin Liwca i Kostrzynia.  

4) Czynniki stymulujące rozwój gminy w aspekcie stanu infrastruktury technicznej to: 

• system wodociągowy obejmujący cały obszar  gminy,  zapewniający zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę prawie wszystkich mieszkańców 

• dostępność wody wodociągowej o dobrej jakości odpowiadającej wymogom 

sanitarnym,  

• korzystne warunki wodne na terenie gminy, sprzyjające  rozwojowi branży 

produkcyjnej  o dużym zapotrzebowaniu na wody o jakości wody spożywczej, 

• rezerwy wydajności eksploatacyjnej gminnych ujęć wody, 

• prawidłowo rozwiązana i funkcjonująca gospodarka odpadami komunalnymi na 

terenie gminy,  

• rezerwy chłonności istniejącego składowiska odpadów. 

5) Bariery rozwoju gminy w aspekcie stanu infrastruktury technicznej to: 

• całkowity brak systemów zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, 

• nie uregulowany stan gospodarki wodno-ściekowej na  terenie całej Gminy wobec 

znacznej ilości wytwarzanych ścieków wynikającej z wysokiego stopnia 

zwodociągowania,  

• rozwinięty system cieków wodnych  na terenie Gminy, ułatwiający lokalizację 

wylotów ścieków oczyszczonych, lecz utrudniający z jednocześnie tworzenie 

zbiorowego systemu odprowadzania ścieków,  

• całkowity brak systemu zaopatrzenia w gaz ziemny oraz realnych perspektyw 

powstania tego systemu, 
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• występowanie na terenie gminy obszarów chronionych, w tym  obszarów Natura 

2000, utrudniające lokalizację obiektów mogących pogorszyć stan środowiska 

naturalnego, 

• planowana likwidacja gminnego składowiska odpadów przy braku jasnych 

perspektyw docelowych rozwiązań gospodarki odpadami. 

6) Gmina posiada dobrą komunikację ponadlokalną. Możliwość szybkiego  

i łatwego dojazdu umożliwia rozwijanie ponadlokalnych kontaktów gospodarczych  

i kulturowych.  

7) Mieszkańcy gminy wykazują dość dużą aktywność i świadomość społeczną. Do 

studium złożono  wniosków, z tego: 

• 382 w latach 2002–2012, 

• 185 po podjęciu uchwały o zmianę studium. 

Złożone wnioski dotyczą przeznaczenia terenów pod nowe funkcje: zabudowę 

mieszkaniową, usługową, rekreacyjną, wydobycie kopalin, zalesienia, tereny lokalizacji 

urządzeń odnawialnych źródeł energii. 
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X. Obiekty i tereny chronione na podstawie przepisów odrębnych 

Poszczególne obiekty i obszary objęte ochroną prawną zostały scharakteryzowane  

w rozdziałach dotyczących ochrony przyrody, środowiska i zabytków. 

Na mocy przepisów o ochronie przyrody powołane są następujące formy: 

• Siedlecko–Węgrowski Obszar Chronionego Krajobrazu, 

• obszar specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 „Dolina Liwca” (kod obszaru PLB 

140002), 

• specjalny obszar ochrony siedlisk NATURA 2000 „Ostoja Nadliwiecka (kod obszaru 

PLH 140032), 

• obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 – Dolina Kostrzynia (kod obszaru – 

PLB 140009), 

• 14 pomników przyrody 

Na mocy przepisów o ochronie środowiska i zasobów naturalnych chronione są: 

• Zbiornik Wód Podziemnych – GZWP nr 215A subniecka warszawska (skrajna część 

wschodnia), 

• udokumentowane złoża kruszywa naturalnego, 

• ujęcia wód głębinowych służące zbiorowemu zaopatrzeniu ludności w wodę (ujęcia  

w Grębkowie, Kopciach, Polków-Sagałach i Leśnogórze). 

Na mocy przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych chronione są: 

• gleby organiczne, 

• gleby mineralne I - III klasy bonitacyjnej, 

• lasy wodochronne. 

Na mocy przepisów o ochronie zabytków podlegają ochronie obiekty wpisane do 

rejestru zabytków: 

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

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

• Cmentarz przykościelny „Stary”, Grębków, dz. ew.291, dat. XIX-XX w., GEZ 

217/1748, rej. A-457, z dn. 21.02.1997 r. 

• 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. 

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

• 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. 

• 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. 

• Dwór Cieszkowskich w skansenie, Nowa Sucha, dat. 1 poł. VIII w., GEZ 337/1748, 

rej A-55/268 z dn. 25.09.1960 r. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• Organistówka z Mokobód w skansenie, Nowa Sucha, dat. poł. XIX w., GEZ 

345/1748, rej. A-397 z dn. 20.08.1991 r. 

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

20.08.1991 r. 

• Plebania z Grębkowa w skansenie, Nowa Sucha, dat. pocz. XX w., GEZ 350/1748, rej. 

A-399 z dn. 20.08.1991 r. 

• Wiatrak holenderski z Ostrówka w skansenie, Nowa Sucha, dat. pocz. XX w., GEZ 

354/1748, rej. A-425 z dn. 04.09.1993 r. 

• 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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XI. Występowanie naturalnych zagrożeń geologicznych. 

Na terenie gminy Grębków nie występują tereny naturalnych zagrożeń geologicznych. 
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XII. Stan systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,  
w tym stopnia uporządkowania gospodarki wodno–
ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami  

1. System komunikacji w gminie 

Komunikacja na terenie gminy Grębków zbudowana jest w oparciu o drogę 

wojewódzką nr 697 relacji droga krajowa nr 2 w Marysinie, gm. Kałuszyn – droga 

wojewódzka nr 637 w Liwie, gm. Liw. Sieć komunikacyjną stanowią drogi powiatowe  

i gminne. Korzystne jest położenie gminy w niedużej odległości od drogi krajowej nr 2 relacji 

Warszawa – Terespol. Droga krajowa nr 2 wraz z projektowaną autostradą, oraz z innymi 

urządzeniami infrastruktury wchodzą w skład transeuropejskiego korytarza komunikacyjnego 

nr II. Korytarz ten Biegnie z Europy północno–zachodniej przez Berlin, Warszawę, Mińsk do 

Moskwy. 

1.1. Drogi 

Tabela 16. Drogi publiczne 

Kategoria 
Numer 

drogi 
Kierunki i połączenia 

Klasa 

drogi 
Opis 

Droga 

wojewódzka 
697 

droga krajowa nr 2 w 

Marysinie, gm. Kałuszyn 

– droga wojewódzka nr 

637 w Liwie, gm. Liw; 

lokalnie południe – północ 

gminy (Trzebucza – 

Polków Sagały) 

G 

Realizuje powiązania zewnętrzne gminy 

Grębków. Poprzez drogę krajową Warszawa-

Terespol na południu z Warszawą – stolicą 

państwa i województwa oraz ze wschodnią 

częścią województwa. Poprzez drogę 

wojewódzką nr 637 z drogą krajową nr 62 na 

północy z północną częścią województwa. 

Lokalnie stanowi połączenie gminy z 

sąsiednimi gminami Liw i Kałuszyn oraz z 

siedzibą powiatu – Węgrowem. 

Droga 

powiatowa 
2252W 

Milew gm. Kałuszyn – 

Kózki dr. powiatowa nr 

4249W 

Z 

Realizuje połączenia z gminą Kałuszyn. 

Lokalnie obsługa komunikacyjna wsi: 

Sinołęka Kolonia i Jabłonna. 

Droga 

powiatowa 
2253W 

Sinołęka (granica 

powiatu) gm. Kałuszyn – 

Trzebucza dr. powiatowa 

nr 2252W 

L Realizuje połączenia z gminą Kałuszyn. 

Droga 

powiatowa 
3673W 

Bojmie (granica powiatu) 

dr. krajowa nr 2 – 

Trzcianka – Grębków 

(Ogródek) dr. 

wojewódzka nr 697 

Z 

Realizuje połączenia z gminą Kotuń. Lokalnie 

obsługa komunikacyjna wsi: Nowa Trzcianka i 

Stara Trzcianka. 
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Droga 

powiatowa 
3674W 

Jagodne (granica powiatu) 

dr. krajowa nr 2 – Gałki – 

Kopcie dr. powiatowa nr 

4249W 

Z 
Realizuje połączenia z gminą Kotuń. Lokalnie 

obsługa komunikacyjna wsi: Gałki i Kopcie. 

Droga 

powiatowa 
3675W 

Józefin (granica powiatu)– 

Chojeczno Sybilaki – 

Kopcie dr. powiatowa nr 

4249W i 4250W 

Z 

Realizuje połączenia z gminą Kotuń. Lokalnie 

obsługa komunikacyjna wsi: Chojeczno 

Cesarze, Chojeczno Sybilaki i Aleksandrówka 

Droga 

powiatowa 
4248W 

Cierpięta-Grębków-

Wyszków 
Z 

Realizuje połączenia gmina Wierzbno – gmina 

Grębków – Gmina Liw. Lokalnie obsługa 

komunikacyjna wsi: Żarnówka, Grębków, 

Podsusze, Pobratymy, Ziomaki. 

Droga 

powiatowa 
4249W 

Wierzbno – Grębków – 

Kopcie dr. powiatowa nr 

3675W i 4250W 

Z 

Realizuje połączenia gmina Wierzbno – gmina 

Grębków – Gmina Liw. Lokalnie obsługa 

komunikacyjna wsi: Grębków, Kózki, Kopcie. 

Droga 

powiatowa 
4250W 

Oszczerze dr. powiatowa 

nr 4248W – Kopcie dr. 

powiatowe 4249W i 

3675W 

Z 

Realizuje połączenia ze wschodniej części 

gminy poprzez drogę powiatową 4248W z 

gminą Liw, poprzez drogę powiatową 3675W  

z gminą Kotuń Lokalnie obsługa 

komunikacyjna wsi: Kopcie, Proszew A, 

Proszew B, Oszczerze. 

Droga 

gminna 
420101W 

dr. wojewódzka 697 – 

Ogródek – Leśnogóra – gr. 

gm. Kałuszyn 

D Znaczenie lokalne. 

Droga 

gminna 
420102W 

Nowa Sucha – Słuchocin 

– gr. gm. Kotuń (Bojmie) 
D Znaczenie lokalne. 

Droga 

gminna 
420103W 

Żarnówka – gr. gm. 

Wierzbno (Kazimierzów) 
D Znaczenie lokalne. 

Droga 

gminna 
420104W 

Chojeczno Sybilaki – gr. 

gm. Kotuń (Mingosy) 
D Znaczenie lokalne. 

Droga 

gminna 
420105W 

Kopcie – gr. gm. 

Mokobody (Żuków)  
D Znaczenie lokalne. 

Droga 

gminna 
420106W 

dr. gminna nr 420125W – 

gr. gm. Mokobody 

(Zaliwie Brzozówka) 

D Znaczenie lokalne. 

Droga 

gminna 
420107W 

Polków Sagały – gr. gm. 

Wierzbno (Wierzbno) 
D Znaczenie lokalne. 

Droga 

gminna 
420108 W 

Proszew B – gr. gm. 

Mokobody (Wólka 

Proszewska) 

D Znaczenie lokalne. 

Droga 

gminna 
420109 W 

Stara Sucha – dr. 

powiatowa nr 4250W 

(Proszew A) 

D 
Znaczenie lokalne. Obsługa komunikacji w 

obrębie gminy. 

Droga 

gminna 
420110 W 

Polków Sagały – 

Pobratymy – Polków 

Daćbogi 

D 
Znaczenie lokalne. Obsługa komunikacji w 

obrębie gminy. 

Droga 

gminna 
420111 W 

Polków Sagały – Ziomaki 

– Oszczerze 
D 

Znaczenie lokalne. Obsługa komunikacji w 

obrębie gminy. 

Droga 

gminna 
420112 W Suchodół – Ziomaki D 

Znaczenie lokalne. Obsługa komunikacji w 

obrębie gminy. 
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Droga 

gminna 
420113 W Żarnówka – Leśnogóra D 

Znaczenie lokalne. Obsługa komunikacji w 

obrębie gminy. 

Droga 

gminna 
420114 W 

Stawiska – Jabłonna – dr. 

gm. nr 420102 (Nowa 

Sucha) 

D 
Znaczenie ponadlokalne. Obsługa komunikacji 

w obrębie gminy. 

Droga 

gminna 
420115 W 

dr. gm. nr 420112 W – 

Grodzisk – gr. gm. 

Wierzbno (Karczewiec) 

D Znaczenie lokalne. 

Droga 

gminna 
420116 W 

dr. gm. 420105W – 

Aleksandrówka – gr. gm. 

Kotuń (Czarnowąż) 

D Znaczenie lokalne.  

Droga 

gminna 
420117 W 

Stara Trzcianka – 

Słuchocin 
D 

Znaczenie ponadlokalne. Obsługa komunikacji 

w obrębie gminy. 

Droga 

gminna 
420118 W 

Żarnówka – dr. powiatowa 

nr 4249W 
D 

Znaczenie ponadlokalne. Obsługa komunikacji 

w obrębie gminy. 

Droga 

gminna 
420119 W Podsusze - Kózki D 

Znaczenie ponadlokalne. Obsługa komunikacji 

w obrębie gminy. 

 

Droga wojewódzka posiada nawierzchnię bitumiczną dobrej jakości. Dogi powiatowe 

w większości posiadają nawierzchnię bitumiczną. Stan tej nawierzchni jest bardzo 

zróżnicowany. Drogi nr: 4250W, 3674W uszkodzoną w stopniu zagrażającym 

bezpieczeństwu użytkowników. Drogi gminne w dużej części nie posiadają nawierzchni 

ulepszonej. Na 63,4 km dróg gminnych tylko 10,4 km posiada nawierzchnię bitumiczną.  

Aż 45,3 km dróg gminnych to drogi gruntowe. Droga nr 420101 posiada nawierzchnię 

uszkodzoną w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu użytkowników. Podstawowy układ dróg 

publicznych uzupełniony jest siecią dróg wewnętrznych. 

1.2. Obsługa komunikacji zbiorowej 

Podstawowym podmiotem świadczącym usługi komunikacji zbiorowej na terenie 

gminy Grębków jest PKS SOKOŁÓW w Sokołowie Podlaskim S. A. Główne trasy 

komunikacyjne przebiegają drogą wojewódzką nr 697 oraz drogami powiatowymi nr: 4250W, 

4249W, 3675W. 

Największa ilość tras komunikacyjnych zorganizowanych jest w kierunku Węgrowa – 

siedziby powiatu. Bezpośredni dojazd zapewniony jest również do Sokołowa Podlaskiego, 

Siemiatycz (P.K.S. w Siemiatyczach sp. z o.o.), Mińska Mazowieckiego oraz do Warszawy. 

Głównym utrudnieniem w komunikacji zbiorowej jest brak dróg o odpowiednich parametrach 

technicznych. 
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1.3. Ocena komunikacji 

Położenie gminy Grębków w pobliżu drogi krajowej nr 2 zwiększa szanse na rozwój 

gospodarczy gminy. Dostęp do drogi krajowej zapewnia droga wojewódzka 697  

o parametrach technicznych zapewniających płynność ruchu. Stan techniczny dróg nie 

pozwala na płynne powiązanie niektórych wsi z miejscowością gminną oraz uniemożliwia 

równomierne rozłożenie tras autobusowych w granicach gminy. Zauważyć można brak dróg  

o nawierzchni utwardzonej ulepszonej skracających drogę i czas przejazdu pomiędzy 

miejscowościami na terenie gminy. 

2. Zaopatrzenie w wodę 

Na terenie Gminy Grębków główne poziomy wodonośne występują w utworach 

trzeciorzędowych i czwartorzędowych. Zasadnicze znaczenie dla zaopatrzenia w wodę  

na omawianym terenie ma czwartorzędowe piętro wodonośne. Składa się ono z trzech 

głównych poziomów wodonośnych: poziomu przypowierzchniowego, górnego poziomu 

podglinowego i dolnego poziomu podglinowego. 

Poziom przypowierzchniowy tworzą aluwialne utwory piaszczyste w dolinach 

rzecznych oraz fragmentarycznie piaszczyste osady wysoczyznowe. Poziom ten 

charakteryzuje się swobodnym lub lekko napiętym zwierciadłem wody i nie jest ujmowany 

przez studnie głębinowe; może być natomiast źródłem wody dla studni kopanych. 

Górny poziom podglinowy budują utwory piaszczyste z przewagą piasków 

drobnoziarnistych. Poziom ten zalega na głębokości 15-50 m i jest odizolowany od poziomu 

przypowierzchniowego pakietem glin zwałowych o znacznej miąższości. Charakteryzuje się 

napiętym zwierciadłem wody. Średnia głębokość zalegania zwierciadła wody wynosi ok. 9 m 

p.p.t., a wodoprzewodność warstwy mieści się w granicach 100-500 m2/24h. Warstwa ta jest 

ujmowana przez studnie głębinowe na terenie Gminy Grębków. 

Dolny poziom podglinowy budują utwory piaszczyste występujące przeważnie  

w obniżeniach podłoża. Miąższość tego poziomu jest bardzo zmienna i w przypadku,  

gdy stanowią go jedynie kilkumetrowe przewarstwienia wśród glin, nie posiada cech poziomu 

użytkowego. Wydajność studni ujmujących wodę z tego poziomu jest niewielka i wynosi 

maksymalnie 20-30 m3/h. Poziomy czwartorzędowe posiadają wspólne rejony zasilania  

i istnieje pomiędzy nimi łączność hydrauliczna. 

Według „Wykazu części wód podziemnych wykorzystywanych do zaopatrzenia 

ludności w wodę przeznaczona do spożycia” dostępnego na oficjalnej stronie RZGW 
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Warszawa, opisywany teren położony jest na obszarze zlewni Środkowej Wisły w zlewni 

Z15, w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) oznaczonych kodem 

PL_GB_2300_054 nr JCWPd -54.  Obszar ten nie został zaliczony do wód wrażliwych oraz 

obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych 

– Rozporządzenie Dyrektora RZGW w Warszawie z dnia 10.07.2012 r.  

Monitoring jakości wód podziemnych prowadzony w latach 2007-2011 przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie wykazał utrzymywanie się 

dobrej jakości wody w tej części JCWPd 54 (II i III klasa).  

Reasumując, można stwierdzić, że na terenie Gminy Grębków występują korzystne 

warunki hydrogeologiczne pod względem wielkości zasobów wodnych i jakości wody 

pobieranej z eksploatowanych pokładów wodonośnych.  

Aktualnie praktycznie cały teren Gminy Grębków objęty jest zbiorczymi systemami 

zaopatrzenia w wodę, opartymi na czterech ujęciach wody. 

Na terenie Gminy zlokalizowane są następujące systemy zbiorowego zaopatrzenia  

w wodę: 

Wodociąg „ Grębków”  

Stacja wodociągowa pracuje w oparciu o 2 studnie głębinowe:  

• studnię nr 1 podstawową odwierconą w 1975 r. o zasobach zatwierdzonych  

w kategorii „B” qe = 36 m3/h, przy depresji s = 9,0 m 

• studnię nr 2 awaryjną wykonaną w 1988 r. o zasobach zatwierdzonych w kategorii 

„B” qe = 20 m3/h. przy depresji s = 7,0 m. 

Studnia nr 2 znajduje się na terenie działki stacji wodociągowej i wyznaczona dla niej 

strefa ochrony bezpośredniej mieści się w granicach ogrodzenia działki. Dla studni nr 1 

wygrodzona jest strefa ochrony bezpośredniej o wymiarach 20 m x 20 m, ponadto dla studni 

tej wyznaczono w dokumentacji hydrogeologicznej strefę ochrony pośredniej o promieniu  

28 m. Strefy ochronne studni głębinowych nie zostały ustanowione decyzją prawa 

miejscowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wodnego.  

Aktualna wydajność stacji uzdatniania wody wynosi 20 m3/h. Woda pobierana  

ze studni jest uzdatniana poprzez napowietrzanie, a następnie dwustopniową filtracje przez 

zespół filtrów odżelaziających i odmanganiających. Woda uzdatniona gromadzona jest  

w zbiorniku wyrównawczym wody czystej o pojemności 2 x 75 m3, z którego jest tłoczona do 

sieci poprzez zestaw hydroforowy.  
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Stacja jest w dobrym stanie technicznym po przeprowadzonych w 2005 roku pracach 

remontowych i modernizacyjnych. Studnie głębinowe również charakteryzują się dobrym 

stanem technicznym.  W 2010 roku wykonano renowację studni nr 1 na tym ujęciu.  

Wodociąg wiejski „Grębków” zaopatruje w wodę miejscowości: Grębków, Jabłonna, 

Kózki, Ogródek, Podsusze, Stara Sucha, Nowa Sucha. Słuchocin 

Długość sieci wodociągowej rozdzielczej doprowadzonej do tych miejscowości 

wynosi 42,2 km. Wodociąg zaopatruje w wodę 2011 mieszkańców. 

Projektowa wydajność średnia dla tego wodociągu: Q śr d = 220 m3/d. 

Projektowa maksymalna wydajność wodociągu: Q max d = 552 m3/d 

Średnia dobowa produkcja wody w 2012 roku:  193,9 m3/d. 

 

Wodociąg wiejski „Polków Sagały”  

Źródłem wody dla wodociągu „Polków Sagały” są 2 studnie głębinowe 

• studnia nr 1 (podstawowa) odwiercona w 1973 r., o zasobach zatwierdzonych  

w kategorii „B” qe= 36,5 m3/h, przy depresji s = 5,0 m 

• studnia nr 2 (awaryjna) wykonana w 1982 r., o wydajności eksploatacyjnej qe= 31,0 m3/h, 

przy depresji s = 3,65 m 

 Woda nie wymaga uzdatniania. Ujęcie pracuje w systemie jednostopniowego 

tłoczenia wody ze studni głębinowych przez hydrofory bezpośrednio do sieci wodociągowej, 

co obniża koszty produkcji wody pitnej. Stacja wodociągowa i studnie głębinowe są  

w dobrym stanie technicznym: w 2012 roku wymieniono instalacje elektryczne oraz pompy 

głębinowe.  

Do wodociągu „Polków Sagały” podłączone są miejscowości: Polków Sagały, 

Polków-Daćbogi, Grodzisk, Oszczerze, Pobratymy, Suchodół, Ziomaki. 

Długość sieci wodociągowej rozdzielczej doprowadzonej do tych miejscowości 

wynosi 25,3 km. Wodociąg zaopatruje w wodę 992 mieszkańców. 

Dopuszczalna wydajność tego wodociągu (wg pozwolenia wodnoprawnego): 326,7 m3/d. 

Rzeczywista średnia dobowa produkcja wody według danych za 2012 rok: 129,2 m3/d. 

 

Wodociąg wiejski „Leśnogóra”  

Stacja wodociągowa pracuje w oparciu o ujęcie głębinowe złożone z 2 studni: 

• studni nr 1 podstawowej wykonanej w 1986 r., o zasobach ustalonych w kategorii „B” 

w wysokości qe= 20,0 m3/h przy depresji se = 19,0 m.  
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• studni nr 2 awaryjnej wykonanej w 1996 r., o zasobach ustalonych w kategorii „B”  

w wysokości qe= 20,0 m3/h przy depresji se = 18,7 m.   

Pobierana woda wymaga uzdatniania (odżelaziania i odmanganiania). Technologia 

stacji zrealizowana jest w układzie jednostopniowego tłoczenia wody z ujęcia przez 

dwustopniowy układ filtracji ciśnieniowej oraz zbiorniki hydroforowe.    

 Woda uzdatniana w trzech równoległych ciągach odżelaziaczy i odmanganiaczy, 

podawana jest wprost do sieci pod stałym ciśnieniem regulowanym przez dwa hydrofory. 

Miejscowości zasilane w wodę z tego wodociągu to: Leśnogóra, Stawiska, Trzebucza, 

Żarnówka, Kolonia Sinołęka, Stara Trzcianka. 

Długość sieci wodociągowej rozdzielczej doprowadzającej wodę do tych 

miejscowości wynosi 20,4 km. Wodociąg zaopatruje w wodę 938 mieszkańców. 

Nominalna wydajność wodociągu (wg pozwolenia wodno prawnego): Q śr d = 332 m3/d 

Rzeczywista średnia dobowa produkcja wody według danych za 2012 rok: 57,73 m3/d. 

 

Wodociąg wiejski „Kopcie”  

Źródłem wody dla stacji wodociągowej jest ujęcie złożone z 2 studni głębinowych: 

• studni nr 1 (podstawowej) wykonanej w 1989 roku, o zasobach eksploatacyjnych 

zatwierdzonych w kategorii „B”   qe= 21,0  m3/h., przy depresji se = 4,5 m 

• studni nr 2 (awaryjnej) odwierconej w 1993 roku, o wydajności eksploatacyjnej                

qe= 12,0  m3/h., przy depresji se = 10,5 m 

  Pobierana woda wymaga uzdatniania (odżelaziania i odmanganiania). Stacja 

wodociągowa pracuje w układzie jednostopniowego tłoczenia wody z ujęcia przez dwa ciągi 

technologiczne dwustopniowej filtracji ciśnieniowej oraz hydrofor- do sieci wodociągowej.  

Stan techniczny stacji wodociągowej jest zadowalający (w 2006 roku wykonano remont 

dachu budynku stacji wodociągowej). Zastrzeżenia budzi jednak stan techniczny urządzeń 

technologicznych. 

Miejscowości podłączone do wodociągu: Kopcie, Aleksandrówka, Chojeczno-

Cesarze, Chojeczno-Sybilaki, Gałki, Proszew A. 

Długość sieci wodociągowej rozdzielczej doprowadzającej wodę do tych 

miejscowości wynosi 27,5 km. Wodociąg zaopatruje w wodę 830 osób. 

Nominalna wydajność eksploatacyjna wodociągu „Kopcie” wynosi Qśrd = 120 m3/d. 

Wielkość średniej dobowej produkcji wody według danych za 2012 rok:  Qśrd= 107 m3/d. 

Poza zasięgiem gminnych wodociągów wiejskich pozostaje znikoma liczba 

gospodarstw. W sumie 5 gospodarstw położonych w obrębie wsi Nowa Trzcianka  
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na południowym krańcu gminy, korzysta z wody zakupionej z ujęcia w m. Sinołęka 

zlokalizowanego na terenie sąsiedniej Gminy Kałuszyn. Nie ma możliwości podłączenia tych 

gospodarstw do wodociągu gminnego z uwagi na planowany w tym rejonie przebieg 

autostrady A2. 

Szacuje się, że zbiorowym systemem zaopatrzenia w wodę objętych jest aktualnie 

98% mieszkańców Gminy Grębków. Dostępu do wody wodociągowej nie mają jedynie 

zabudowania położone w znacznej odległości od infrastruktury wodociągowej. Gospodarstwa 

te zaopatrują się w wodę z indywidualnych przydomowych ujęć wody w postaci studni 

kopanych ujmujących wodę z przypowierzchniowej warstwy wodonośnej.  

Eksploatację gminnych urządzeń wodociągowych prowadzi Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Grębkowie. 

Łączna długość eksploatowanej sieci wodociągowej rozdzielczej wynosi aktualnie 

116,1 km, a liczba przyłączy wykonanych do budynków: 1430 sztuk. Sieć wodociągowa 

wykona jest w większości z rur PCV, a przyłącz z PE.  Istnieją nadal niewielkie stare odcinki 

sieci wykonane z rur azbestocementowych lub żeliwa.  

Sieć wodociągowa na terenie Gminy Grębków posiada na ogół charakter 

rozgałęziony, brak jest połączeń (spinek) pomiędzy poszczególnymi systemami zbiorczymi 

pracującymi na terenie Gminy. Stan techniczny sieci wodociągowej jest zadowalający a jej 

awaryjność umiarkowana. Naprawy i konserwację sieci wodociągowej ułatwiają 

zamontowane na niej zasuwy sekcyjne.  

Funkcjonowanie czterech niezależnych ujęć wody, a także spinka wodociągów 

„Grębków” i „Leśnogóra” potencjalnie podnosi niezawodność systemu zaopatrzenia w wodę. 

Na terenie Gminy nie występują rejony odczuwające deficyt wody. Mogą się 

natomiast pojawiać okresowo w niektórych rejonach chwilowe jej niedobory, co jest 

spowodowane brakiem połączeń pomiędzy wodociągami oraz retencji wody czystej  

na większości ujęć. 

Zasoby eksploatacyjne ujęć wody przekraczają w sumie wartość 140 m3/h i z dużym 

nadmiarem pokrywają globalne zapotrzebowanie wody.  Rezerwy wydajności ujęć wody nie 

mogą być jednak w pełni wykorzystane, ze względu na jednostopniowy system tłoczenia 

wody bezpośrednio do sieci bez retencji (jedynie wodociąg „Grębków” posiada zbiornik 

wyrównawczy).  Rzeczywisty pobór wody wyczerpuje zaledwie w niespełna 50 % aktualną 

nominalną wydajność wodociągów wiejskich wynikającą z udzielonych pozwoleń wodno 

prawnych.  
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Stan stacji wodociągowych jest na ogół zadowalający. Najlepszymi wskaźnikami 

techniczno-ekonomicznymi charakteryzuje się wodociąg „Polków-Sagały” podający 

odbiorcom wodę niewymagającą uzdatniania, najwięcej zastrzeżeń budzi pod tym względem 

wodociąg „Kopcie”. 

Wodociągi wiejskie na terenie gminy Grębków produkują wodę dobrej jakości, 

odpowiadającej zarówno pod względem fizykochemicznym jak i bakteriologicznym, 

wymaganiom sanitarnym obowiązującym dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  

3. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 

Na terenie Gminy Grębków nie ma zbiorczych systemów odprowadzania  

i oczyszczania ścieków. Brak jest także indywidualnych systemów oczyszczania ścieków – 

oczyszczalni przydomowych. Posesje posiadają indywidualne systemy kanalizacyjne  

ze zbiornikami bezodpływowymi (szambami), które często nie są szczelne.  

Spośród ponad 1400 gospodarstw Gminy Grębków zarejestrowano jedynie 700 szamb,  

co oznacza, że sposób pozbywania się ścieków z większości posesji nie jest raczej zgodny  

z przepisami ochrony środowiska. Jedynie z obiektów użyteczności publicznej administrowanych 

przez Urząd Gminy ścieki są regularnie odbierane ze zbiorników bezodpływowych  

i transportowane do oczyszczalni ścieków w Węgrowie. Mieszkańcy Gminy prowadzą gospodarkę 

ściekową we własnym zakresie. Część ścieków z szamb jest wywożonych do oczyszczalni, 

większość jednak trafia w stanie nieoczyszczonym do gruntu lub do wód powierzchniowych. 

Gospodarka nieczystościami objęta jest odrębną regulacją w postaci „Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grębków” wprowadzoną w życie Uchwałą 

Rady Gminy Nr VIII/37/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. 

Problem braku systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków jest tym bardziej 

istotny, że cała gmina jest objęta zbiorczym systemem wodociągowym, co powoduje  

z założenia wzrost ilości wytwarzanych ścieków w odniesieniu do indywidualnych systemów 

wodociągowych. Biorąc pod uwagę dane dotyczące zużycia wody wodociągowej, należy 

szacować, że łącznie na terenie gminy powstaje dobowo około 500 -550 m3/d ścieków. Brak 

systemów unieszkodliwiania tych ścieków stanowi poważny problem ekologiczny i sanitarny. 

Na terenie Gminy nie ma także systemu odprowadzania ścieków opadowych 

Odprowadzenie ścieków opadowych z terenów utwardzonych odbywa się na zasadzie spływu 

powierzchniowego do przydrożnych rowów. Brak jest też urządzeń do podczyszczania 

spływów z terenów zanieczyszczonych. 
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4. Gospodarka odpadami 

Szacuje się, że na terenie Gminy Grębków powstaje rocznie około 120-150 Mg 

odpadów komunalnych. Na terenie gminy prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów  

w miejscu ich powstawania, którą objętych jest 85 % gospodarstw. Mieszkańcy gromadzą 

odpady w oznaczonych workach, segregacja obejmuje 5 typów odpadów: szkło, plastik, 

aluminium, makulatura oraz odpady zmieszane (balastowe).   

Odpady odbierane są z posesji raz na dwa tygodnie. Odpady wielkogabarytowe 

odbierane są bezpośrednio od mieszkańców 2 razy do roku.  

Nie funkcjonuje zbiórka odpadów niebezpiecznych, poza zbiórką baterii oraz innych 

odpadów elektronicznych przeznaczonych do recyklingu. 

Kompleksowe usługi związane ze zbiórką i unieszkodliwianiem odpadów 

komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Grębków świadczy Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Grębkowie.  

Według danych za 2012 roku zebrano na terenie gminy 97,8 Mg niesegregowanych 

odpadów komunalnych, 29 Mg segregowanych odpadów komunalnych oraz 2,7 Mg odpadów 

o kodzie 20 01 36 przeznaczonych do recyklingu. Oznacza to, że znaczna ilość odpadów 

komunalnych podlega segregacji i jest przeznaczona do recyklingu.  

Miejscem unieszkodliwiania odpadów jest składowisko odpadów komunalnych  

w Lesie Jaworskim k/Wierzbna. Składowisko zarządzane jest przez Urząd Gminy Wierzbno  

i stanowi współwłasność gmin: Wierzbno i Grębków. Składowisko funkcjonuje od stycznia 

2000 roku.   

Składowisko zlokalizowane jest na granicy gmin, w odległości ok. 1 km od wsi 

Wierzbno. Do terenu składowiska przylega kompleks leśny i pola uprawne. Wokół 

składowiska ustanowiono obszar ograniczonego użytkowania o szerokości 100 m. 

Międzygminnym składowiskiem w Lesie Jaworskim zarządza Urząd Gminy 

Wierzbno. 

Całkowita powierzchnia składowiska wynosi 1,66 ha z czego część eksploatacyjna 

zajmuje blisko 0,6 ha. Kwatera składowania otoczona jest wałem ziemnym o wysokości 

około 2,0 m n.p.t.. Dno niecki składowiska ukształtowano 2,0 m poniżej poziomu terenu.             

Na składowisko trafiają odpady komunalne wytwarzane na terenach gmin Wierzbno  

i Grębków. Odpady składowane sa na wyznaczonych działkach roboczych o wymiarach 5 x 5 m, 

w warstwach miąższości 1,0 do 1,5 m. Następnie warstwa odpadów przykrywana jest ok. 0,2 m 
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warstwą izolacyjną z piasku, żwiru lub gruzu. Odpady zagęszczane są spychaczem 

gąsienicowym. 

Według projektu budowlanego docelowa wysokość złoża odpadów wraz z ostatnią 

warstwą izolacyjną będzie wynosić ok. 4,0 m n.p.t.. Szacowany okres eksploatacji wynosi  

25 lat, tj. do roku 2025. 

W celu zmniejszenia niekorzystnego oddziaływania składowiska na środowisko 

przyrodnicze wykonano: 

• uszczelnienie dna i skarp niecki geomembraną Carbofol 406 HDPE o grubości 2 mm, 

• system drenażu nad uszczelnieniem zbierający odcieki, rury drenarskie przykryto 

geowłókniną DEPOTEX i zabezpieczono warstwą piasku, 

• trzykomorowy zbiornik podziemny z PEHD o pojemności 50 m3 na odcieki, 

• betonowy brodzik dezynfekcyjny kół pojazdów wyjeżdżających i opuszczających 

składowisko, 

• pas zieleni izolacyjnej. 

Obszar składowiska otoczony jest stalową siatką o wysokości 2,0 m ograniczajacą 

dostęp osób niepowołanych i zwierząt. 

Zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Planie Gospodarki Odpadami  

w województwie mazowieckim na lata 2004-2011 międzygminne składowisko w Lesie 

Jaworskim powinno zostać zamknięte po roku roku 2012. Plan Wojewódzki dopuszcza 

przekształcenie składowiska w inny obiekt związany z gospodarką odpadami (np. stacja 

przeładunkowa). 

Według szacunkowych obliczeń, na terenie gminy rocznie powstaje również około 

120 Mg odpadów innych niż komunalne, wytwarzanych przez podmioty gospodarcze. 

Gospodarka odpadami gospodarczymi prowadzona jest indywidualnie przez wytwórców 

odpadów. Odpady odbierane są przez wyspecjalizowane jednostki i przekazywane do 

odzysku lub unieszkodliwienia. Ze względu na brak dokładnych danych dotyczących ilości  

i składu odpadów gospodarczych, można zakładać, że w strumieniu odpadów tego typu 

znajdują się: 

• odpady z rolnictwa, sadownictwa oraz przetwórstwa żywności, 

• odpady opakowaniowe (w tym opakowania po środkach ochron roślin), 

• przepracowane oleje odpadowe (silnikowe, smarowe i in.), 

• zużyte nie nadające się do użytkowania pojazdy i maszyny rolnicze oraz opony, 

• odpady remontowe i budowlane, w tym odpady zawierające azbest, 
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• odpady medyczne i weterynaryjne. 

Stan prawny i uwarunkowania w zakresie gospodarki odpadami na terenie Gminy 

ulegną diametralnym zmianom, w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach: od dnia 01.07.2013 r. Gmina przejmie odpowiedzialność za odbiór, 

transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.  

5. Zaopatrzenie w gaz ziemny i ciepło 

Przez teren Gminy Grębków, w szczególności miejscowości: Proszew A, Stara Sucha, 

Nowa Sucha, Kózki, Podsusze, Ogródek, Żarnówka, przebiega magistrala gazowa DN 700 

Kobryń-Warszawa oraz odgałęzienie tej magistrali z punktu zaporowo-upustowego  

w Proszewie Azasilające miasta Węgrów i Sokołów Podlaski – gazociąg DN 200. 

Aktualnie jednak teren gminy nie jest zaopatrywany w gaz ziemny i mieszkańcy  

w ogóle nie posiadają dostępu do tego nośnika energii cieplnej. Korzystają z butli z gazem 

propan-butan lub energii elektrycznej. Do celów grzewczych wykorzystywane są kotły 

opalane paliwem stałym (węglem, miałem, drewnem). Zaopatrzenie w ciepło oparte jest na 

indywidualnych kotłowniach w poszczególnych gospodarstwach, opalanych najczęściej 

węglem lub drewnem. Brak jest centralnego systemu dostarczania ciepła oraz systemów 

zbiorczych (osiedlowych). 

Na terenie Gminy Grębków w rejonie miejscowości Ziomków rozpoczęto w 2012 

roku prace geologiczne dotyczące poszukiwań niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego  

w utworach drobnoklastycznych – tzw. gazu łupkowego. Złoża gazu w łupkach różnią się od 

konwencjonalnych tym, że gaz ziemny wygenerowany w skałach macierzystych o dużej 

miąższości pakietu skał iłowcowo-mułowcowych jest praktycznie nieprzepuszczalny dla 

węglowodorów, a zatem nie osiąga fazy ekspansji i migracji do skały zbiornikowej  

i pozostaje w miejscu wygenerowania.  Obiektem poszukiwawczym na terenie Gminy 

Grębków są osady ilaste dolnego syluru i ordowiku w utworach dolnego paleozoiku.  

W ramach prac geologicznych zaprojektowano wykonanie otworu poszukiwawczego 

o nazwie SOK- Grębków-01, zaprojektowanego jako pionowy do głębokości 2371 m p.p.t. 

Celem prac jest pozyskanie materiałów geologicznych do dalszych badań oraz 

zweryfikowania założeń co do możliwości ekonomicznego udostępnienia akumulacji gazu 

ziemnego z utworów syluru i górnego ordowiku na terenie objętym poszukiwaniami. 
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6. Elektroenergetyka 

Zasilanie Gminy Grębków w energię elektryczną odbywa się za pomocą czterech 

magistralnych linii średniego napięcia 15 kV wyprowadzonych ze stacji 110/15 kV  

w Mrozach i w Węgrowie. Zasilanie rezerwowe może odbywać się za pomocą kolejnych 

czterech linii magistralnych 15kV zasilanych ze stacji 110/15 kV w Kotuniu. Wszystkie linie 

magistralne posiadają powiązania umożliwiające awaryjne przenoszenie zasilania dla 

poszczególnych rejonów gminy Grębków. Do odbiorców energia elektryczna dostarczana  

jest przez lokalne sieci linii energetycznych niskiego napięcia 0,4 kV w większości 

napowietrznych zasilanych z lokalnych stacji trafo 15/0,4 kV. 

Na terenie gminy Grębków nie są zlokalizowane linie wysokiego napięcia 110 kV jak 

również napięcia najwyższego 220 kV. Projektowana jest natomiast linia NN 400 kV.  

7. Telekomunikacja 

Wszystkie miejscowości są objęte telefonią stacjonarną lub komórkową. Infrastruktura 

telekomunikacyjna dociera do 41,23% budynków na terenie gminy Grębków. Szczegółowe 

dane dotyczące rozmieszczenia elementów infrastruktury telekomunikacyjnej znajdują się  

w tabeli poniżej. 

Tabela 17. Rozmieszczenie elementów infrastruktury telekomunikacyjnej 
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Aleksandrówka 0 0 0 2 2 0 31,82% 
Chojeczno-Cesarze 1 1 1 2 2 0 60,00% 
Chojeczno-Sybilaki 0 1 1 2 2 0 58,82% 
Gałki 0 0 0 2 2 0 38,18% 
Grębków 1 3+ 2 3+ 3+ 0 59,12% 
Grodzisk 0 1 1 1 1 0 25,64% 
Jabłonna 0 1 1 3+ 2 0 53,85% 
Kolonia Sinołęka 0 1 1 2 2 0 70,00% 
Kopcie 0 1 1 2 2 0 77,14% 
Kózki 0 1 1 3+ 2 0 51,02% 
Leśnogóra 0 1 1 3+ 3+ 0 51,02% 
Nowa Sucha 0 0 0 2 2 0 40,00% 
Nowa Trzcianka 0 0 0 2 2 0 50,00% 
Ogródek 0 0 0 2 2 0 66,67% 
Oszczerze 0 1 1 1 1 0 39,13% 
Pobratymy 0 1 1 1 1 0 55,17% 
Podsusze 0 0 0 3+ 2 0 49,25% 
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Polków-Daćbogi 0 1 1 1 1 0 53,57% 
Polków-Sagały 0 1 1 2 2 0 25,71% 

Proszew A 0 1 1 3+ 3+ 0 48,94% 

Proszew B 0 0 0 1 1 0 50,00% 
Słuchocin 0 1 1 3+ 2 0 41,07% 
Stara Sucha 1 1 1 2 2 0 71,43% 
Stara Trzcianka 1 1 1 2 2 0 46,00% 
Stawiska 0 1 1 2 2 0 63,46% 
Suchodół 0 1 1 1 1 0 53,85% 
Trzebucza 0 1 0 2 2 0 60,61% 
Ziomaki 0 1 1 2 2 0 34,48% 
Żarnówka 0 2 2 3+ 3+ 0 58,33% 

 

Tabela opracowana na podstawie: Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną zrealizowanymi w 2011 r. i planowanymi 

w 2012 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację. 

(źródło: http://www.uke.gov.pl/raport-pokrycia-polski-infrastruktura-telekomunikacyjna-8469#) 

Na ternie gminy Grębków jest możliwość korzystania z usług co najmniej czterech 

operatorów sieci telefonii mobilnej. Wieże telekomunikacyjne znajdują się w Grębkowie  

i Suchożebrach. Cała gmina jest w zasięgu sieci GSM, chociaż jakość tego zasięgu jest różna 

dla poszczególnych operatorów. 
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XIII. Uwarunkowania wynikające z wymagań dotyczących 

ochrony przeciwpowodziowej 

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, w 2004 roku opracował 

„Studium dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej - Etap I” dla rzeki Liwiec. Został tam 

wskazany zasięg wielkiej wody o prawdopodobieństwie 0,5%, 1%, 5% oraz strefa płytkiego 

zalewu od wody 1%. 

Obszary zagrożenia powodziowego zajmują część doliny Liwca. Tereny te nie są 

zainwestowane. Nie ma na nie również dużej presji inwestycyjnej. 

Granice terenów zostały wskazane na rysunku „Uwarunkowania”. 

 


