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WSTĘP 

 
 Podstawę do podjęcia prac nad niniejszym Studium stanowi uchwała Nr V/35/2015 
Rady Gminy Przesmyki z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie przystąpienia do opracowania 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przesmyki.  

Projekt Studium przygotowano w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016r. poz. 778, z późn. zm.) 
w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004r. 
w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118 poz. 1233). Niniejszy projekt nawiązuje do Studium 
uchwalonego Uchwałą nr IX/50/99, dostosowując jego ustalenia do aktualnej sytuacji 
społeczno-gospodarczej i zewnętrznych uwarunkowań rozwoju gminy. 

 Zmiany dotyczą w szczególności: 

- Uporządkowania struktury przestrzennej oraz przeznaczenia terenów pod zabudowę 
mieszkaniową, usługową i związaną z działalnością gospodarczą; 

- zmiany w funkcjonowaniu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz 
wprowadzenia do systemów elektroenergetyki możliwości pozyskiwania energii z 
odnawialnych źródeł (OZE), 

- wskazania obszarów przewidzianych do zalesień,  
- wyznaczenia terenów aktywności gospodarczej,  
- wyznaczenia centrów wsi.  

 

INFORMACJE O ZESPOLE AUTORSKIM 
Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

zwany dalej Studium został opracowany przez mgr inż. arch. Małgorzatę Sienkiewicz-
Januszkiewicz posiadającą uprawnienia urbanistyczne nr 880/89 z zespołem w składzie:  
mgr Marzena Czajka, mgr inż. Sylwia Dybowska.  

 

CZĘŚCI SKŁADOWE STUDIUM 
 Opracowanie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Przesmyki”, składa się z następujących części: 

 część tekstowa Studium – załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Przesmyki, zawierająca 
uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy oraz syntezę 
i uzasadnienie przyjętych rozwiązań, 

 część graficzna Studium – mapy w skali 1:10000 -  załącznik Nr 2A zawierający 
uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego wykonany na mapie topograficznej 
oraz załącznik 2B, zawierający kierunki  zagospodarowania przestrzennego gminy 
wykonane na mapie topograficznej  w skali 1:10000 , 

 rozstrzygnięcia Rady Gminy  o sposobie rozpatrzenia uwag do Studium – załącznik Nr 3 
do uchwały Rady Gminy.  
 

Dodatkowo wykonano część graficzną Studium obejmującą uwarunkowania oraz 
kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Przesmyki na mapach ewidencji gruntów 
i budynków w postaci numerycznej w skali 1:10000 wydanej w 2013r. przez Powiatowy 
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Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  w Siedlcach. Przy sporządzaniu 
Studium wykorzystane zostały mapy ewidencyjne w skali 1:5000 wszystkich wsi na użytek 
wykonania analizy dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia 
wszystkich miejscowości gminy Przesmyki oraz naniesiono graficzną rejestrację wniosków do 
Studium.   

W ramach prac nad Studium wykorzystano: 

 Gminną Ewidencję Zabytków gminy Przesmyki,  
 Program Ochrony Środowiska Gminy  Przesmyki na lata 2006 – 2009 z 

perspektywą na lata 2010 – 2015, Przesmyki 2005  
 Strategię rozwiązywania problemów społecznych Gminy  Przesmyki na lata 2010- 

2015 z perspektywą na lata 2016- 2020, Przesmyki 2010  
 Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe Gminy  Przesmyki, Zaczkiewicz, 

Warszawa 2012  
 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy  Przesmyki, Przesmyki 2015  
 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy  Przesmyki na lata 2004- 2013, Przesmyki 2004  
 Strategię Rozwoju Gminy  Przesmyki na lata 2005-2015, Przesmyki 2004  
 Dane Głównego Urzędu Statystycznego, Bank Danych Lokalnych: 

www.bdl.stat.gov.pl 
 Prognozę ludności na lata 2014- 2050, GUS 2014.  
 
 

Ponadto,  wykonano: 

 Prognozę oddziaływania na środowisko dla studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Przesmyki. 
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I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU GMINY  

1. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z DOTYCHCZASOWEGO POŁOŻENIA, 
PRZEZNACZENIA, ZAGOSPODAROWANIA I UZBROJENIA TERENU ORAZ STANU ŁADU 
PRZESTRZENNEGO I JEGO OCHRONY 

Gmina Przesmyki jest położona w północno- wschodniej części powiatu siedleckiego, 
we wschodniej części województwa mazowieckiego. Graniczy z:  

 od zachodu z gminą Paprotnia i Mordy,  

 od południa z gminą Mordy,  

 od północy z gminą Korczew 

 od wschodu z gminą Platerów i Łosice.  
Odległości drogowe z miejscowości gminnej wynoszą: do Łosic ok. 15km, do Siedlec 

ok. 30km, do Sokołowa Podlaskiego ok. 30km,  do Warszawy ok. 120km.   

Położenie Gminy w systemie osadniczym wyższego rzędu jest korzystne i sprzyja 
rozwojowi funkcji gospodarczych, takich jak rolnictwo, drobny przemysł, a w szczególności 
przetwórstwo rolno- spożywcze.  

Wieś gminna w systemie osadniczym powiatu siedleckiego należy do ośrodków 
gminnych słabo ukształtowanych.   

Powierzchnia Gminy wynosi 117,3 km2 1, co stawia ją w grupie średnich obszarowo 
gmin w kraju. W ogólnej powierzchni gminy: 77,2% zajmują użytki rolne, 19,2% grunty leśne 
oraz zadrzewione i zakrzewione, 2,8% grunty zabudowane i zurbanizowane, a 0,3% pozostałe 
grunty. W strukturze powierzchni według form własności dominują grunty osób fizycznych 
(94,8%), w tym wchodzące w skład gospodarstw rolnych (87,2%). Istotny udział posiadają 
grunty wchodzące w skład gminnych zasobów nieruchomości z wyłączeniem gruntów 
przekazanych w trwały zarząd (1,9%) oraz grunty Skarbu Państwa z wyłączeniem gruntów 
przekazanych w użytkowanie wieczyste (1,5%). 2 

Pod względem liczby ludności Gminę można zakwalifikować do grupy mniejszych 
gmin wiejskich- 3426 osób, stan na 31.12.2015r. Gmina jest słabo zaludnionym terenem- w 
porównaniu z województwem mazowieckim, na którym wskaźnik zaludnienia wynosi ok. 150 
os./km2 (wraz z Warszawą), z powiatem siedleckim z gęstością zaludnienia  
ok. 51 osób/ km2 3, gęstość zaludnienia gminy Przesmyki wynosząca ok. 29 osób na 1 km2 jest 
niska. Trwa proces wyludniania gminy. W porównaniu ze stanem z dnia 31 grudnia 2003r. 
gęstość ludności spadła o 4,5 os./ 1 km2 .  
        Pod względem administracyjnym Gmina składa się z 23 sołectw obejmujących 21 
miejscowości wiejskich, którymi są: Cierpigórz, Dąbrowa, Głuchówek, Górki, Kaliski, 
Kamianki-Czabaje, Kamianki Lackie, Kamianki-Nicki, Kamianki-Wańki, Kukawki, Lipiny, Łysów, 
Pniewiski, Podraczynie, Przesmyki, Raczyny, Stare Rzewuski, Tarków, Tarkówek, Wólka 
Łysowska, Zaborów, Zalesie, Zawady. Największymi miejscowościami są: Łysów, który liczy 
640 mieszkańców, Przesmyki –341, Dąbrowa – 310 i Wólka Łysowska – 293 mieszkańców4. 

                                                 
1 Dane GUS, BDL, 2015r.  
2 Dane GUS, BDL, 2014r.  
3 Dane GUS, BDL, 2015r.  
4 Dane pozyskane z Urzędu Gminy Przesmyki w dniu 04.03.2016r., Statystyka ludności- pobyty stałe 
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Gmina ma charakter rolniczy. W jej granicach znajduje się 9,1 tys. ha użytków 
rolnych.  

Północna część gminy Przesmyki położona jest w obrębie Nadbużańskiego Parku 
Krajobrazowego z Otuliną oraz Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

Przez teren gminy przebiega linia elektroenergetyczna 110kV Siedlce- Łosice o 
długości 7,5km. Na terenie gminy nie występują drogi krajowe, przebiega droga wojewódzka 
nr 698 klasy G. 

 

Rysunek 1. Położenie gminy Przesmyki na tle powiatu siedleckiego 

 

Rysunek 2. Gmina Przesmyki- położenie głównych miejscowości   
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2. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU ŚRODOWISKA 

2.1. Stan i funkcjonowanie środowiska 

2.1.1. Położenie fizyczno- geograficzne, geomorfologia 

Gmina Przesmyki położona jest we wschodniej części województwa mazowieckiego. 
Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym Polski, teren Gminy położony jest w całości w 
obrębie Wysoczyzny Siedleckiej, wchodzącej w skład Niziny Południowomazowieckiej, w 
pasie Nizin Środkowopolskich. 

W obszarze Gminy istotną rolę odgrywają przyrodnicze struktury funkcjonalno-
przestrzenne tworzące jej system ekologiczny. 

Do głównych obszarów (struktur) systemu ekologicznego Gminy należą: 
a) Ekosystemy bagienne, łąkowe, polne i wodne doliny rzeki Kołodziejki i we wschodnim 
fragmencie Gminy rzeki Tocznej wraz z przyległymi ekosystemami leśnymi – stanowiące 
wieloprzestrzenny element systemu przyrodniczego o znaczeniu ponadlokalnym. 
b) Pozostałe mniejsze tereny leśne oraz doliny cieków wodnych i obniżeń terenowych jako 
elementy drobnoprzestrzenne systemu przyrodniczego o znaczeniu lokalnym. 
c) Elementy wspomagające i współdziałające w zakresie funkcjonowania systemu 
ekologicznego Gminy: zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne oraz zespoły zieleni 
półnaturalnej. 
   

Obszar Gminy stanowi urozmaiconą morfologicznie powierzchnię, o charakterze falistej 
wysoczyzny morenowej, położoną od poniżej 130 m (dolina rzeki Tocznej) do ponad  
195 m n.p.m. (tereny na południe od miejscowości Przesmyki). Powierzchnia jest wyraźnie 
pofalowana, o spadkach głównie od 2 % do 5 %, nachylona generalnie od centrum Gminy we 
wszystkich kierunkach. Najwyższe wzniesienie występuje na południe od wsi gminnej 
Przesmyki, w środkowej części gminy i wynosi ponad 195 m n.p.m. W obrębie 
podstawowych jednostek fizjograficznych wyróżniają się drobniejsze formy 
geomorfologiczne. W rejonie wsi Łysów oraz Kamianki-Nicki i Kamianki-Wańki obszar 
wysoczyzny polodowcowej wyraźną krawędzią opada ku obniżeniu powytopiskowemu i ku 
dolinie Kołodziejki. Krawędź ta jest wyraźnie widoczna w terenie – osiąga wysokości 
względne do 15 m i znaczne spadki – ponad 15%.  

Wzgórza moreny czołowej, pagórki kemowe i wały ozowe są formami mało wyraźnymi i 
przez to są słabo zauważalne w rzeźbie terenu.  

Charakterystycznym elementem rzeźby są głęboko wcięte doliny Tocznej i Kołodziejki, 
o przebiegu zbliżonym do południkowego. Towarzyszy im rozbudowana sieć różnej wielkości 
dolin bocznych. W północno-wschodniej części Gminy – rejonie wsi Łysów – rozciąga się 
obniżenie powytopiskowe o głębokości względnej ok. 2m z wyrównanym i zabagnionym 
dnem.  

Młodsze formy rzeźby eolicznej zajmują w obrębie Gminy niewielkie obszary, związane 
przede wszystkim z występowaniem osadów wodnolodowcowych. Są to równiny piasków 
przewianych, niewielkie (do 5m wysokości) wydmy, przeważnie podłużne, o kierunku 
zbliżonym do równoleżnikowego, oraz rzadziej paraboliczne, często wtórnie zniszczone i 
rozwiane. Pojedyncze wydmy usytuowane są w dolinie Tocznej. Równiny torfowe występują 
w dolinach rzecznych, głównie w dolinie Tocznej, Kołodziejki (i jej większych dopływach) oraz 
w łączących się z nią obniżeniach o charakterze wytopiskowym.  
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 Obszar gminy Przesmyki charakteryzuje się dużą naturalnością rzeźby terenu,  
jej przekształcenia są nieliczne i związane są z powierzchniową eksploatacją surowców 
mineralnych oraz obiektami infrastruktury technicznej, głównie komunikacyjnej.  

2.1.2. Budowa geologiczna 

W geologii warstw przypowierzchniowych (do głębokości ok. 4-5m p.p.t.) dominują 
utwory plejstoceńskie (gliny, piaski i żwiry morenowe) oraz utwory holoceńskie. Ostateczne 
ukształtowanie głównych elementów rzeźby dzisiejszej powierzchni nastąpiło w okresie 
zlodowacenia Warty.  

W obniżeniu powytopiskowym, dolinach cieków, dolinach erozyjno- denudacyjnych 
występują utwory holoceńskie.  

W północnej i centralnej części Gminy przeważają gliny, piaski i żwiry morenowe. Są 
to gliny piaszczyste, rzadziej piaski gliniaste półzwarte i twardoplastyczne, miejscami z 
niewielkimi przewarstwieniami piasków i żwirów.  

Na znacznych obszarach południowej części Gminy oraz w sąsiedztwie dolin i obniżeń 
występują piaski i żwiry wodnolodowcowe. Są to piaski pylaste lub drobne 
średniozagęszczone, z domieszką żwirów.  

W rejonie wsi Cierpigórz występują piaski, żwiry i gliny czołowomorenowe. Są to 
głównie piaski średnie z dużym udziałem frakcji pyłowej. Lokalnie występują gliny piaszczyste 
zwarte.  

W Gminie eksploatowano złoża surowców ziemnych- lokalne piaski i piaski ze 
żwirami, obecnie złoże zostało zamknięte.  

2.1.3. Wody powierzchniowe 

Cały omawiany teren położony jest w dorzeczu Bugu. Odwadniany jest w kierunku 
północnym przez lewobrzeżne dopływy Bugu: Toczną i Kołodziejkę. Na odcinkach 
źródliskowych doliny rzek są silnie zarysowane i ostro rozcinają krawędź wysoczyzny.  

Niewielki, południowo-zachodni obszar Gminy należy do zlewni Liwca i odwadniany 
jest w kierunku zachodnim. 

Przez teren Gminy przebiega dział wodny czwartego rzędu pomiędzy Kołodziejką, 
Toczną, Liwcem Drugim.   

Na terenie Gminy znajdują się również wody stojące, z których najważniejsze to 
jeziora w okolicach wsi Łysów (pn. Jadwiga, Gopło). Ponadto występuje wiele oczek 
wodnych, stawów i innych zbiorników lokalnych – retencyjnych i przeciwpożarowych. Sieć 
wód powierzchniowych uzupełniają liczne rowy melioracyjne. 

 
Tabela 1. Lokalizacja zbiorników retencyjnych w gm. Przesmyki, źródło: dane UG, 2016r.  

miejscowość działka (nr ewid.) powierzchnia w ha 

Dąbrowa 1125/6 1,8741 

Dąbrowa 261 0,2616 

Kaliski 49 0,0566 

Kukawki 249 0,9593 

Lipiny 972 0,9045 

Łysów (sołectwo Zaborów) 9/1 0,2394 

Pniewiski 2016 0,1768 
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Przesmyki 527 0,288 

Tarków 170/1 0,1499 

Wólka Łysowska 416 0,2009 

Zawady 227 0,9716 

 

2.1.4. Hydrogeologia- zasoby wód podziemnych 

Według regionalnego podziału zwykłych wód podziemnych Polski cały teren gminy 
położony jest w południowo- wschodniej części Regionu Mazowieckiego I, w zasięgu 
subregionu Centralnego. Występują tu dwa piętra wodonośne: czwartorzędowe i 
trzeciorzędowe. 

Pierwszy poziom użytkowy związany jest z piaszczystymi osadami akumulacji rzecznej 
z okresu zlodowaceń środkowopolskich. Drugi poziom użytkowy zaś związany  
jest z międzymorenowymi utworami piaszczystymi zlodowaceń południowopolskich. Trzeci 
poziom wodonośny związany z utworami rzecznymi z okresu interglacjału podlaskiego, 
występuje w rejonach rozległego obniżenia podłoża trzeciorzędowego w części północno-
wschodniej Gminy.  

Głównym kryterium podziału badanego obszaru na jednostki hydrogeologiczne był 
czynnik hydrostrukturalny i stopień izolacji GUPW5. Na tej podstawie wydzielono 6  
jednostek hydrogeologicznych.  

W Gminie można wyróżnić 2 główne strefy występowania wód gruntowych 
pierwszego poziomu:  

 Strefa I, obejmująca obszar dolin, obniżeń oraz fragmenty równiny położone w 
bezpośrednim sąsiedztwie dolin, gdy zwierciadło wód gruntowych występuje płycej niż  
1 m p.p.t. i tworzy ciągły, swobodny poziom uzależniony od stanu wody w rzekach.  

 Strefa II, obejmuje obszar wysoczyzny. Zwierciadło wód układa się tu na zróżnicowanych 
głębokościach, przeważnie głębiej niż 2,5 m p.p.t. i nie tworzy ciągłego poziomu. Niekiedy 
występują tu wody przypowierzchniowe- wierzchówki, utrzymujące się w płytkich 
piaskach na glinie zwałowej.  

Ponadto w Gminie występują obszary o specyficznych warunkach wodnych, w tym 
większe formy wydmowe, gdzie zwierciadło wód gruntowych występuje głębiej niż  2m p.p.t.  

W obrębie gminy Przesmyki można wyróżnić kilka rejonów o zróżnicowanych 
warunkach występowania wód w strefie przypowierzchniowej.  

W przepuszczalnych utworach aluwialnych, wodnolodowcowych, organogenicznych  
i lokalnie lodowcowych oraz eolicznych występuje jeden ciągły poziom wód gruntowych. W 
rejonach dolin, zagłębień i obniżeń wody gruntowe zalegają na głębokości 0 -1 m. p.p.t. 
Występują tu podmokłości i zatorfienia, w okresach wiosennych roztopów jak również 
wzmożonych opadów często zdarza się, że zwierciadło utrzymuje się na powierzchni terenu 

Obszar zalegania wód gruntowych na głębokości 1 – 3 m.p.p.t. obejmuje zarówno 
tereny przyległe do dolin cieków powierzchniowych jak również niewielkie powierzchnie na 
wysoczyźnie. Przy silnie rozwiniętym systemie dolin na obszarach tych wody opadowe 
utrzymują się na wysokim poziomie. Obszary płytkiego zalegania wód gruntowych tzn. do 
głębokości 3,0 m. p.p.t. obejmują małe powierzchnie w na obszarze Gminy. Na terenach 
położonych w większej odległości od dolin i obniżeń, swobodne zwierciadło wód gruntowych 
zalega na głębokości przekraczającej 3,0 m. p.p.t. i nie stanowi istotnego utrudnienia przy 

                                                 
5 Główny Użytkowy Poziom Wodonośny   
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lokalizacji nowej zabudowy (przy prowadzeniu robót fundamentowych czy wykopów pod 
infrastrukturę techniczną). 

2.1.5. Gleby i warunki agroekolologiczne 

Według rejonizacji glebowo-rolniczej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa  
w Puławach gmina Przesmyki położona jest w tak zwanym Rejonie Sokołowsko-Siedleckim, 
który charakteryzuje się dobrą jakością gleb. Typy gleb i ich wartość użytkowa są bardzo 
ściśle związane z rodzajem podłoża, z którego zostały wytworzone oraz panującymi 
stosunkami wodnymi. 

Gleby wykształciły się z utworów czwartorzędowych, plejstoceńskich glin zwałowych, 
piasków lodowcowych, wodnolodowcowych, osadów eolicznych, w mniejszym stopniu z 
utworów zastoiskowych oraz z holoceńskich utworów rzecznych i bagiennych.  
Na terenie Gminy występują gleby pseudobielicowe i brunatne właściwe wytworzone  
z piasków naglinowych i glin.  

Największe powierzchnie zajmują gleby zaliczane do kompleksu żytniego bardzo 
dobrego, stosunkowo duży udział jest gleb należących do kompleksu pszennego dobrego. 

Gleby o niskiej przydatności dla rolnictwa zaliczane głównie do kompleksu żytniego 
występują niezbyt rozległymi płatami w rejonie miejscowości: Pniewiski, Kukawki, Kamianki- 
Wańki, Łysów oraz pasem od Cierpigórza po Lipiny. 

Udział poszczególnych kompleksów rolniczej przydatności gleb wśród gruntów ornych 
przedstawia się następująco (wg Programu Ochrony Środowiska gminy Przesmyki): 
kompleks pszenny bardzo dobry -   0,5% 
kompleks pszenny dobry - 14,4% 
kompleks pszenny wadliwy -   0,6% 
kompleks żytni bardzo dobry - 34,6% 
kompleks żytni dobry - 18,9% 
kompleks żytni słaby - 19,2% 
kompleks żytni bardzo słaby -   5,5% 
kompleks zbożowo-pastewny mocny -   3,9% 
kompleks zbożowo-pastewny słaby -   2,4% 

Według IUNG w Puławach wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 
uwzględniający (oprócz jakości gleb) również warunki wodne, agroklimat  
i ukształtowanie terenu, wynosi 69,6 punktów (wg 100-punktowej skali) i  jest najwyższy 
spośród gmin powiatu siedleckiego. 

Około 70% gruntów ornych należy do klasy II- IVa, a około 77% użytków zielonych 
należy do klasy II-IV. 

 Według aktualnych danych statystycznych udostępnianych przez GUS powierzchnia 
użytków rolnych w gminie Przesmyki wynosi 9113 ha6, co stanowi około 78% ogólnej 
powierzchni Gminy , w tym powierzchnia gruntów ornych to 7736 ha (85% użytków rolnych), 
sadów 87 ha (1% użytków rolnych), łąk 493 ha (5% użytków rolnych), pastwisk 490 ha (5% 
użytków rolnych), pozostałą część stanowią grunty rolne zabudowane i grunty pod wodami. 

Gmina Przesmyki nie jest narażona na znaczny wpływ zanieczyszczeń, gdyż nie jest 
uprzemysłowiona. Najważniejsze jest więc zabezpieczenie gleby przed erozją, niszczeniem 
mechanicznym i niewłaściwymi zabiegami rolniczymi, naruszającymi równowagę 
przyrodniczą.  

                                                 
6 Dane GUS, BDL, za 2014r.  
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2.1.6. Szata roślinna i świat zwierzęcy  

Zbiorowiska leśne 
 

Na terenie Gminy podstawowe znaczenie dla kształtowania struktury przyrodniczej 
mają lasy oraz doliny rzeczne. 

Lasy nie są równomiernie rozmieszczone, większe zespoły leśne występują w rejonie 
miejscowości: Kukawki, Cierpigórz, Łysów, Wólka Łysowska, Pniewski i sołectwa Zaborów. 

 
Tabela 2. Powierzchnia gruntów leśnych (w ha) - leśnictwo wszystkich form własności, 
    źródło: GUS, BDL, dane za 2014r.  

lasy ogółem 2386,0 

lasy publiczne ogółem 147,0 

lasy publiczne Skarbu Państwa 138,0 

lasy publiczne Skarbu Państwa w zarządzie Lasów 
Państwowych 

131,0 

lasy publiczne Skarbu Państwa w zasobie Własności 
Rolnej SP 

3,0 

lasy publiczne gminne 9,0 
 

Tabela 3. Leśnictwo poza skarbem państwa (w ha), źródło: GUS, BDL, dane za 2014r. 

lasy ogółem 2212,0 

grunty leśne prywatne ogółem 2203,0 

grunty leśne prywatne osób fizycznych 2201,0 

grunty leśne gminne ogółem 9,00 
 

Lasy ogółem w gminie Przesmyki zajmują 19% ogólnej powierzchni, co przy średniej 
wojewódzkiej około 22% kwalifikuje ją do gmin o średniej lesistości. 

Na terenie Gminy duże powierzchnie zajmują siedliska świeże (LMśw, Lśw, BMśw i 
Bśw), co wiąże się z występowaniem większości lasów na glebach uboższych – bielicowych i 
rdzawych wytworzonych z piasków. Siedliska wilgotne rzadko spotykane związane są z 
terenami dolin i obniżeń, gdzie często występują podmokłości natomiast (w rejonach 
osadów eolicznych) najbardziej rozpowszechnione są siedliska suche.  

Według danych z Nadleśnictwa Sarnaki, do którego należą lasy gminy Przesmyki, w 
skład drzewostanów wchodzi dwadzieścia gatunków drzew, w tym 12 gatunków występuje 
jako gatunki panujące. Najważniejszym gatunkiem gospodarczym jest sosna, zajmująca 
66,7% Sosna tworzy drzewostany wszystkich klas wieku. Jako gatunek główny występuje 
prawie na wszystkich siedliskach z wyjątkiem OlJ i Lł. Gatunek ten osiąga Ia – II bonitację, 
przeciętny wiek 60 lat. Z innych gatunków iglastych występuje Md i Św, które zajmują 0,9% 
pow. leśnej. 

Drugim po sośnie najliczniej reprezentowanym gatunkiem, jest dąb, który zajmuje 
20,3% pow. Najliczniej reprezentowana jest IVa klasa wieku z dębem jako gatunkiem 
panującym.  Gatunek ten osiąga I – III bonitację, przeciętny wiek 66 lat. Brzoza – zajmuje 7,9 
% powierzchni, drzewostany brzozowe występują na wszystkich typach siedliskowych. Olsza 
jako gatunek panujący zajmuje 3,9% powierzchni.   
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Zbiorowiska nieleśne 
 
Łąki i pastwiska świeże i wilgotne 

 Na terenie Gminy  największe powierzchnie zajmuje roślinność pól uprawnych. 
Zabudowie zagrodowej towarzyszą drzewa i krzewy ozdobne, pojedyncze drzewa owocowe. 
Najczęściej występujące gatunki drzew i krzewów ozdobnych to: lipa drobnolistna, brzoza 
brodawkowata, dąb szypułkowy, klon pospolity, wiąz, jesion wyniosły, lilak, dereń biały, róża 
pospolita i leszczyna. Sady najczęściej tworzą jabłonie, grusze, śliwy, wiśnie często spotykane 
są również orzech włoski. Roślinność towarzysząca zabudowie mieszkaniowej na ogół jest w 
dobrym stanie zdrowotnym i mimo wielu zastrzeżeń odnośnie kompozycji poszczególnych 
zespołów roślin stanowi wartościowy element szaty roślinnej.  

Na terenie całej Gminy wielkie znaczenie przyrodnicze i krajobrazowotwórcze mają 
zadrzewienia, zakrzewienia i pojedyncze drzewa śródpolne. O ile gęsta sieć zadrzewień 
utrudnia mechanizację prac polowych to liczne badania dowodzą o dużej ich roli  
w kształtowaniu równowagi biologicznej rolniczego środowiska wiejskiego jak również ich 
wkład w upiększanie krajobrazu. Zespoły roślinności śródpolnej tworzą najczęściej lipy, klony, 
topole, olsze, wierzby, wiązy, dęby i jesiony, natomiast spośród krzewów dominują tarnina, 
głóg, trzmielina, bez czarny i koralowy, derenie, kalina itd. 

W niewielu miejscach na terenie Gminy, gdzie przez człowieka została zniszczona 
zieleń naturalna, a nie została wprowadzona nowa zieleń sztucznie ukształtowana, rozwijają 
się spontaniczne formy roślinności ruderalnej. Są to formy azotolubne i wapiennolubne, 
odgrywające znaczącą rolę w utrwalaniu podłoża i wytwarzaniu warstwy gleby, jednak jej 
walory estetyczne są bardzo małe. 

Należy dodać, że na terenie Gminy spotykane są lasy oraz zespoły zieleni 
półnaturalnej porastające tereny o dużych nachyleniach (które są narażone z jednej strony 
na intensywne procesy erozyjne, z drugiej strony na możliwość uruchomienia procesów 
geodynamicznych) pełnią ważne funkcje ochronne i stabilizujące, wskazane są do 
zachowania. 
 
Świat zwierzęcy  

Na terenie Gminy nie przeprowadzano szczegółowych badań fauny. Należy jednak 
przyjąć, że jej skład gatunkowy jest podobny do składu gatunkowego występującego w całym 
Nadleśnictwie Sarnaki. Najcenniejsze pod względem faunistycznym są ekosystemy leśne oraz 
doliny większych cieków powierzchniowych.  

Na terenie Gminy stwierdzono bytowanie szeregu gadów i płazów, które najczęściej 
spotykane są w dolinach rzecznych. Wszystkie gatunki gadów i płazów objęte są ochroną 
gatunkową. Podczas prac terenowych stwierdzono występowanie rzekotki drzewnej, 
zaskrońca i padalca, jaszczurki zwinki, jaszczurki żyworodnej i traszki zwyczajnej. Z literatury 
natomiast wiadomo, że w rejonie tym występuje żmija zygzakowata. O bogactwie 
gatunkowym awifauny lęgowej omawianego terenu decyduje znaczne zróżnicowanie 
środowiskowe. Dotychczas stwierdzono w rejonie Nadleśnictwa Sarnaki występowanie 150 
gatunków ptaków w tym wiele rzadkich i ginących jak: orlik krzykliwy, puchacz, bocian 
czarny, sieweczka obrożna, kropiatka, rybitwa białoczelna i wiele innych.. W ostatnich latach 
na tym obszarze wyginęło lub prawdopodobnie wyginęło co najmniej 12 gatunków 
lęgowych. Są to: świstun, ogorzałka, pogorzałka, kania czarna, gadożer, orlik grubodzioby, 
błotniak zbożowy, batalion, dublet, rybitwa białoskrzydła, sowa błotna i dzierzba 
czarnoczelna. Na granicy wymarcia znajduje się 6 dalszych gatunków: jarząbek, cietrzew, 
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kulon, puchacz, kraska i rudogłówka. Do grupy gatunków wykazujących w ostatnich latach 
silne tendencje spadkowe należy zaliczyć: pustułkę, rybitwę czarną, bączka, cyrankę, 
derkacza, kszyka, dudka, turkawkę, przepiórkę i przypuszczalnie dzięcioła średniego. 
Przeciwstawne tendencje tzn. duży wzrost liczebności lęgowych populacji tego obszaru 
wykazano dla czternastu gatunków ptaków. Są to: łabędź niemy, czernica, krakwa, błotniak 
łąkowy, błotniak stawowy, żuraw, śmieszka, rycyk, dziwonia, remiz, pokrzywnica, brzęczka, 
kruk i srokosz. Kolejnych 10 gatunków skolonizowało ten teren dopiero w ostatnich latach, 
wykazując stały wzrost liczebności. Są to następujące gatunki: gągoł, nurogęś, ostrygojad, 
mewa białogłowa, wąsatka, rybitwa białowąsa, orzechówka, dzięcioł syryjski, muchołówka 
białoszyja i kląskawka. Wyraźnie wzrosła częstość pojawów ptaków spotykanych dawniej 
tylko sporadycznie: nur czarnoszyi, czapla biała, kormoran czarny, mewa pospolita, ohar, 
łabędź krzykliwy, łabędź mały.  

Ssaki na obszarze Nadleśnictwa są reprezentowane bardzo licznie. Wpływa na to 
występowanie środowisk leśnych korzystnych dla rozwoju poszczególnych gatunków.  
Na terenie Nadleśnictwa stwierdzono następujące gatunki: jeż wschodni, ryjówka aksamitna, 
kret, wiewiórka, smużka leśna, popielica, orzesznica, łasica, wydra i bóbr europejski. Stan 
zwierzyny łownej na 2005 r. w Nadleśnictwie przedstawia się w sposób następujący: łoś  
– 25 szt., jeleń – 84 szt., sarna – 1210 szt., dzik – 497 szt., lis – 528 szt., zając – 2909 szt., 
kuropatwa – 2752 szt. W ostatnim dziesięcioleciu wzrósł stan ilościowy pogłowia łosia, 
jelenia, dzika i lisa, spadł zająca i kuropatwy. Stan sarny utrzymuje się na podobnym 
poziomie. Dla właściwego prowadzenia gospodarki leśnej wzrost liczebności łosia i jelenia 
jest procesem niekorzystnym, gatunki te wyrządzają szkody w uprawach i młodnikach. Na 
terenie Nadleśnictwa nie stwierdzono występowania rysia, natomiast wilk pojawia się 
okresowo. 

2.1.7. Warunki klimatyczne 

Według regionizacji klimatycznej Polski opracowanej przez R. Guminskiego gmina 
Przesmyki znajduje się na skraju klimatycznej dzielnicy podlaskiej, w strefie przejściowej  
z dzielnicą środkową. Na terenie Gminy średnia temperatura powietrza wielolecia za okres 
od 1983-2002r. wynosi 7,8°C. Liczba dni mroźnych przeciętnie wynosi od 40 do 50, dni  
z przymrozkami od 110 do 120, czas trwania pokrywy śnieżnej od 60 do 70 dni.  
Okres wegetacyjny trwa 200-220 dni. Średnia opadów za okres 1983-2002 r. wynosi  
515,8mm.   

Na terenie Gminy dominują wiatry słabe o prędkości około 5 m/s. Ogólny układ 
wiatru przebiega z zachodu na wschód i pokrywa się z przeważającym ruchem mas powietrza 
nad powierzchnią kraju. Bardzo rzadko występują wiatry silne i bardzo silne. 

Na omawianym terenie warunki topoklimatyczne są kształtowane głównie przez 
czynniki: 

 obecność form dolinnych, 
 mały udział terenów z płytkimi wodami gruntowymi, 
 obecność dużych kompleksów leśnych, 
 duży udział terenów niezabudowanych, otwartych, 
 urozmaicenie rzeźby terenu, 
 mały stopień intensywności zabudowy. 

 
Tereny otwarte, zajmujące stosunkowo duże obszary w Gminie modyfikowane są 

lokalnie poprzez wymienione powyżej czynniki.   
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2.2. Przyrodnicze obszary i obiekty chronione na podstawie przepisów szczególnych  

Północna część gminy Przesmyki położona jest w obrębie Nadbużańskiego Parku 
Krajobrazowego oraz Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

 
Nadbużański Park Krajobrazowy 
Nadbużański Park Krajobrazowy utworzono na terenie byłego województwa 

siedleckiego 30 września 1993 r. W 2002 roku powiększono powierzchnię Parku włączając 
część Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu na terenie gmin: Sterdyń, Repki, 
Paprotnia, Korczew, Przesmyki – na mocy Rozporządzenia Nr 30 Wojewody Mazowieckiego z 
dnia 26 marca 2002 roku. Obecnie powierzchnia Parku wynosi 74136,5ha. Nadbużański Park 
Krajobrazowy położony jest w środkowo-wschodniej części województwa mazowieckiego, 
obejmuje lewobrzeżną część doliny dolnego Bugu od ujścia rzeki Tocznej w miejscowości 
Drażniew w gm. Korczew do ujścia rzeki Liwiec w pobliżu Kamieńczyka oraz fragment dolnej 
Narwi. Ochroną jest tu objęty prawie 120 km odcinek Bugu i 40 km odcinek Narwi. Oprócz 
doliny rzecznej do parku wchodzą też rozległe kompleksy leśne, zajmujące około 36% 
powierzchni i tereny rolne. Dzięki dużemu zróżnicowaniu obszar parku to środowisko życia 
wielu gatunków roślin i zwierząt, które dzięki zachowanej bioróżnorodności znajdują tu 
odpowiednie warunki do rozwoju. Wiele z nich to gatunki chronione, zagrożone wyginięciem 
i mające nad Bugiem swoje główne ostoje. 

 
Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu 
„Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu” został utworzony na mocy 

Rozporządzenia Nr 63 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2002 r. w sprawie 
wprowadzenia obszarów chronionego krajobrazu (Dziennik Urzędowy Województwa 
Mazowieckiego z 10 sierpnia 2002r nr 212 poz. 5297). Powierzchnia „Nadbużańskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu” wynosi 23451,0ha na terenie powiatów siedleckiego, 
sokołowskiego i łosickiego. 

Obszar chronionego krajobrazu jest terenem chronionym ze względu na wyróżniające 
się krajobrazowo tereny o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe w szczególności ze 
względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z masową turystyką  
i wypoczynkiem lub istniejące albo odtwarzane korytarze ekologiczne. Celem tworzenia 
obszarów chronionego krajobrazu może być w szczególności zapewnienie powiązania 
terenów poddanych ochronie w system obszarów chronionych. 
 

Zielone Płuca Polski 
Istotną rolę w strukturze obszarów cennych przyrodniczo odgrywa obszar 

funkcjonalny „Zielone Płuca Polski” będący częścią „Zielonych Płuc Europy”.  

W jego skład wchodzi cały obszar gminy Przesmyki. Obszar ten utworzony został dla 
ochrony szczególnie cennych walorów przyrodniczych i krajobrazowych północno-
wschodniej części Polski.  Obszary te, uzupełnione o doliny rzek, są terenami o dużej 
atrakcyjności turystycznej. 

 Główne tezy programowe Zielonych Płuc Polski:  
 określenie w formie kompleksowego opracowania wartości przyrodniczych obszarów 

północno-wschodniej Polski, na tle postępującej degradacji środowiska 
przyrodniczego w kraju i Europie Środkowo-Wschodniej, a następnie wyodrębnienie 
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tego fragmentu Polski, jako oddzielnej jednostki funkcjonalnej  
w ramach przestrzennego zagospodarowania kraju; 

 zapewnienie w planach perspektywicznych zagospodarowania kraju warunków 
technicznych, społecznych i nakładów na zaprzestanie degradacji regionu oraz na 
systematyczne podwyższanie standardu czystości gleb, powietrza i wody; 

 zrezygnowanie z lokalizacji nowych zakładów przemysłowych i rolniczych wyjątkowo 
uciążliwych dla środowiska przyrodniczego, a w ramach modernizacji już istniejących 
wprowadzenie jak najszybciej nowoczesnych i skutecznych urządzeń 
zabezpieczających, takich jak: oczyszczalnie ścieków, filtry, technologie odsiarczania 
spalin, neutralizatory odpadów; 

 w odniesieniu do produkcji rolno-spożywczej dążenie do wykorzystania lokalnych 
możliwości i zapewnienie odpowiedniej motywacji dla produkcji czystej i zdrowej 
żywności, przeznaczonej na potrzeby kraju oraz na eksport do państw wysoko 
uprzemysłowionych. Olbrzymie obszary terenów chronionych, w tym: parków 
narodowych, parków krajobrazowych oraz ich otuliny mogą stanowić tereny 
przeznaczone do produkcji zdrowej żywności; 

 stworzenie możliwości rozwoju wszechstronnie pojętej turystyki, wypoczynku  
i rekreacji opartej na pełnej, potrzebnej do tego celu infrastrukturze technicznej  
i organizacyjnej; założone niedoinwestowanie przemysłowe w tym rejonie kraju musi 
być „nadrobione" przez rolnictwo ekologiczne i turystykę, głównie przyrodniczą; 

 dążenie do powstania na terenie tego obszaru bazy sanatoryjno-uzdrowiskowej  
o znaczeniu ogólnopolskim, a dalej międzynarodowym, wykorzystując do tego celu 
stan względnej czystość powietrza regionu oraz inne wybitne walory przyrodnicze;  

 ochrona i zagospodarowanie zasobów wodnych zgodne z naturalnymi walorami 
ekologicznymi regionu; ten kierunek wykorzystuje fakt położenia obszaru ZPP  
w przeważającej części w zlewni rzeki Narew i w zasięgu kompleksu największych 
jezior w Polsce; 

 zapewnienie warunków rozwoju i obszarów leśnych stabilizujących środowisko 
przyrodnicze dorzecza Narwi, Niemna i Pregoły z zachowaniem ich bogactwa 
ekologicznego, genetycznego, ekonomicznego i społecznego; obszary te, jako jedyny 
zwarty region Polski, utrzymały do dnia dzisiejszego stosunkowo mało zmienione 
wartości, pełniące podstawową funkcję banku genetycznego kraju w tej części 
Europy; 

 ochrona różnorodności kulturowej obszaru z uwzględnieniem aspektów religijnych  
i narodowościowych; ta część działań na rzecz Zielonych Płuc Polski od samego 
początku traktowana była jako nierozerwalny element ochrony krajobrazu tego 
regionu kraju.  

 
 Pomniki przyrody 

Pomniki przyrody znajdujące się na terenie gminy Przesmyki  określa Rozporządzenie  
Nr 10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 marca 2009r. w sprawie pomników przyrody 
położonych na terenie powiatu siedleckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. 2009.36.864), opublikowane 
18.03.2009r.  
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Tabela 4. Pomniki przyrody na terenie gminy Przesmyki, źródło: Opracowanie ekofizjograficzne gminy 
Przesmyki, 2012r.  

Lp. Liczba 
załącz- 
nika 
rozporzą
dzenia 

Miejsco- 
wość  

Bliższa lokalizacja Obiekt 
oddany 
ochronie 

Nazwa 
gatunkowa 
polska, nazwa 
gatunkowa 
łacińska 

Obwód cm) Wysok
ość (m) 
 
 

Rodzaj 
skały/ 
mine- 
rału 

1 49 Kamianki 
Lackie 

Teren prywatny - 
na działce J. 
Skorupskiego 
(dział. Nr 526/3) 

głaz 
narzutowy 

 720 1,15 Gnejs 
szaro 
różowy 

2 50 Przesmyki Parafia Rzymsko-
Katolicka, 
obok 
zabytkowego 
kościoła 

grupa 
drzew 

Lipa 
drobnolistna 
(3 szt.),  
Tilia cordata 

280; 280; 
550 

  

Klon 
pospolity, 
Acer 
platanoides 

243 (21; 
22; 
19); 22 

 

3 51 Zawady  Teren prywatny - 
właściciel 
Henryk Rzewuski 
w ogrodzie 
obok domu 

drzewo Jesion 
wyniosły, 
Fraxinus 
excelsior 

312 22  

 

2.3. Lokalne uciążliwości i zagrożenia środowiskowe  

2.3.1. Zanieczyszczenie powietrza  

Na terenie gminy Przesmyki brak jest stacji pomiarowych zanieczyszczeń powietrza, 
natomiast w skali powiatu, jakość powietrza atmosferycznego określona na podstawie 
porównania emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych dla poszczególnych powiatów 
województwa mazowieckiego (dane GUS).  

W 2002r. przeprowadzona została wstępna ocena jakości powietrza w 
poszczególnych strefach, za które przyjęto uważać aglomeracje o liczbie mieszkańców 
powyżej 250 tys. oraz poszczególne powiaty. Klasyfikacja ta była punktem wyjścia do 
projektowania monitoringu powietrza w powiecie siedleckim. W wyniku oceny bieżącej 
powiat siedlecki zakwalifikowano do strefy B tj. obszarów na których występują 
przekroczenia poziomu dopuszczalnego lecz nie jest przekroczony poziom dopuszczalny 
powiększony o margines tolerancji. Na terenie Gminy występuje znikoma emisja 
zanieczyszczeń dlatego też o jakości powietrza atmosferycznego Gminy głównie decydują 
źródła emisji spoza jej obszaru.  
 

2.3.2. Zanieczyszczenie wód 

 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych 
Brak jest informacji odnośnie jakości wód powierzchniowych na terenie gminy 

Przesmyki, z danych archiwalnych PIG (2004 r.), wynika, że rzeka Kołodziejka prowadziła 
wody pozaklasowe. 
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 Zanieczyszczenie wód podziemnych 
Ochronie wód podziemnych sprzyja znaczne zalesienie obszaru oraz duży udział 

terenów ochronnych i prawnie chronionych oraz brak terenów silnie zurbanizowanych i 
przemysłowych ognisk zanieczyszczeń. Największym antropogenicznym zagrożeniem dla 
jakości wód podziemnych są niekontrolowane ogniska rozproszone, szczególnie na terenach 
o słabej izolacji GPU7. 

2.3.3. Hałas  

Hałas, rozumiany jako każdy uciążliwy, przeszkadzający i szkodliwy dźwięk jest 
jednym z bardziej istotnych czynników determinujących jakość środowiska. Powszechność 
występowania hałasu powoduje wiele negatywnych skutków, szczególnie dla jakości życia 
i zdrowia człowieka. Kumulując się w czasie, może on doprowadzić do częściowej lub 
całkowitej utraty słuchu, a nawet do poważnych zmian psychosomatycznych. 

Na terenie gminy Przesmyki nie występują wielkie zakłady przemysłowe oraz obiekty 
uciążliwe pod względem emisji hałasu do środowiska.  

Komunikacja drogowa jest najważniejszym czynnikiem mającym wpływ na klimat 
akustyczny Gminy. Jest to główne źródło uciążliwości hałasu dla ludzi i środowiska 
przyrodniczego. Środki transportu są ruchomymi źródłami hałasu decydującymi o 
parametrach klimatu akustycznego przede wszystkim na terenach zurbanizowanych. 
Niezadowalający stan niektórych odcinków dróg w połączeniu z ciągłym wzrostem liczby 
samochodów powoduje stały wzrost uciążliwości związanych z komunikacją.  

Narażenie na ponadnormatywny hałas może też wystąpić wzdłuż szlaku kolejowego. 
W południowym regionie Gminy przebiega linia kolejowa dwutorowa, pierwszorzędna, 
niezelektryfikowana Siedlce – Mordy – Hajnówka, ze stacją w Cierpigorzu. 

2.3.4. Promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące 

Promieniowanie elektromagnetyczne to stosunkowo nowe zanieczyszczenie 
środowiska. Promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące obejmuje pola 
elektromagnetyczne w zakresie 0-300 GHz. Źródłem tego promieniowania  
są wszystkie urządzenia elektryczne, stacje radiowe i telewizyjne, stacje bazowe i odbiorniki 
telefonii komórkowej, radiotelefony itp. 

Na terenie Gminy źródłem promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego są 
przede wszystkim: 

 jednotorowa linia napowietrzna wysokiego napięcia 110 kV - przebiega przez grunty 
trzech południowych wsi gminy: Głuchówek, Cierpigórz i Zawady (biegnie z 
siedleckiego węzła elektroenergetycznego WN 110 kV do stacji 110 kV/15kV w 
Łosicach), 

 istniejące dwa maszty telefonii komórkowej: w miejscowości Dąbrowa na działce nr 
ew. 352/3 oraz w miejscowości Przesmyki na działce nr ew. 595, 

 dwa maszty telefonii stacjonarnej: w miejscowości Pniewiski na działce nr ew. 214/1 
oraz w miejscowości Raczyny na działce nr 192/1, 

 maszt kratownicowy do zawieszenia anten do przesyłu Internetu w miejscowości 
Zawady na działce nr ew. 289, 

 maszt meterologiczny do pomiaru siły wiatru w miejscowości Stare Rzewuski na 
działkach nr ew. 298, 299, 300. 

                                                 
7 Główny Poziom Wodonośny   
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2.3.5. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska w wyniku poważnych awarii, osuwisk 
mas ziemnych oraz powodzi 

Bezpieczeństwo ludności wiąże się z przeciwdziałaniem zagrożeniom cywilizacyjnym, 
powodowanym przez wszelkiego typu awarie infrastruktury technicznej stwarzające 
zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, katastrofy wywołane przez siły natury. Znaczna jest także 
chemizacja rolnictwa. To wszystko dodaje się do zagrożeń wywołanych transportem 
surowców i produktów naftowych, przesyłaniem innych substancji, pracą urządzeń 
podatnych na pożar i wybuch. 

Zagrożenie powszechne występujące w Gminie, związane z negatywnym 
oddziaływaniem - źródeł zanieczyszczeń, na określone elementy środowiska przyrodniczego 
na całym obszarze, to zanieczyszczenia powietrza poprzez tzw. niską emisję z palenisk 
domowych (lokalnych kotłowni). 

Zagrożenia dla środowiska, jakie mogą wystąpić na terenie gminy Przesmyki to: 

 huragany 

 pożary 

 susze 

 gradobicia 

 awarie urządzeń infrastruktury technicznej 

 katastrofy komunikacyjne drogowe 

 zagrożenia ekologiczne. 
Gwałtowne burze z gradobiciem, czyniące znaczne spustoszenia w zagrodach  

i na polach są również dużym zagrożeniem dla środowiska przyrodniczego, na terenie Gminy 
występują sporadycznie. Susza, powoduje wyschnięcie cieków, obniżenie się poziomu wód 
gruntowych. Skutkiem suszy jest obniżenie plonów, bądź usychanie upraw rolnych i leśnych. 
W przypadku uszkodzenia cystern lub w następstwie katastrofy drogowej istnieje realne 
zagrożenie skażenia ludności i środowiska wokół trasy przewozu, Gmina tego rodzaju 
zagrożeniem jest obciążona w bardzo małym stopniu. 
 

3. WYSTĘPOWANIE OBSZARÓW NATURALNYCH ZAGROŻEŃ GEOLOGICZNYCH  

Na terenie gminy Przesmyki nie stwierdza się występowania zagrożeń geologicznych, 
w tym w postaci osuwisk, ani zagrożenia tymi zjawiskami.  
 

4. WYSTĘPOWANIE UDOKUMENTOWANYCH ZŁÓŻ KOPALIN, UDOKUMENTOWANYCH 
KOMPLEKSÓW PODZIEMNEGO SKŁADOWANIA DWUTLENKU WĘGLA ORAZ TERENÓW 
GÓRNICZYCH WYZNACZONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH  

Na terenie gminy Przesmyki występowało udokumentowane złoże surowców 
mineralnych- w miejscowości Łysów istniało złoże o nazwie „Łysów”, w którym główną 
kopaliną były kruszywa naturalne. Aktualnie złoże jest zamknięte-  stan zagospodarowania 
złoża (11.2015r.) oznacza się jako „eksploatacja złoża zaniechana- Z”. Powierzchnia, jaką 
zajmowało złoże to ok. 0,95km, grubość nadkładu 0,25m, miąższość złoża 5,75m, głębokość 
spągu złoża 6m.  
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5. ROLNICZA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA, W TYM STAN PRAWNY GRUNTÓW 

5.1. Rolnicza przestrzeń produkcyjna 

Główną funkcją Gminy jest rolnictwo. Decyduje o tym 9113 ha 8 użytków rolnych. 
Rolnicza przestrzeń produkcyjna należy prawie w całości do gospodarstw indywidualnych.  

Użytki rolne stanowią ok. 78% ogólnej powierzchni Gminy. Lasy, grunty zadrzewione i 
zakrzewione stanowią ok. 19%. Pozostała powierzchnia Gminy to grunty pod wodami, tereny 
komunikacyjne: drogi, tereny kolejowe, a także użytki kopalne, i nieużytki.  

Użytki rolne w 2014r. 

grunty orne

sady

łąki trwałe

pastwiska trwałe

grunty rolne zabudowane

grunty pod stawami

grunty pod rowami
 

Wykres  1. Użytki rolne,  źródło: GUS, BDL , dane za 2014r. 

 

Pod względem przydatności rolniczej wśród gruntów ornych Gminy przeważają gleby 
kompleksu żytniego bardzo dobrego zajmujące 34,97%9 powierzchni gruntów ornych.  

 

Jakość gruntów w gminie Przesmyki- 

klasy bonitacyjne gleb

0%

32%

50%

15%

3%

II

III

IV
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VI

 
Wykres  2. Jakość gruntów w gminie Przesmyki- klasy bonitacyjne gleb, źródło: dane UG, 2016r.  

                                                 
8 Dane GUS, BDL, za 2014r. 
9 Dane z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, 2015r.  
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 Występują w centralnej i północnej części Gminy oraz w rejonie wsi Stare Rzewuski. 
Gleby kompleksu pszennego dobrego zajmują 14,4% powierzchni gruntów ornych Gminy. 
Większe, zwarte obszary tych gleb występują w rejonie wsi Przesmyki, Stare Rzewuski, 
Dąbrowa. Gleby kompleksu żytniego słabego zajmują 14,53% gruntów ornych Gminy. 
Obszary tych gleb występują na południu i wschodzie Gminy. Ogólną jakość gleb w gminie 
przedstawia wykres 2.  

Z powyższego wynika, iż przeważają grunty o średniej jakości gleb, tj. klasy IV. Spory 
odsetek stanowią  jednakże grunty zaliczane do klasy III, co znacznie podnosi jakość gleb w 
Gminie. Jakość gruntów ornych przedstawia poniższy diagram:  

Jakość gruntów ornych w gminie 

Przesmyki- klasy bonitacyjne gleb

33%

37%

12%

11%
3%

0% 4%

II

IIIA

IIIB

IVA

IVB

V

VI

 
Wykres  3. Jakość gruntów ornych w gminie Przesmyki wg klas bonitacyjnych, źródło: opracowanie 
własne na podstawie danych UG za 2015r. 

Grunty orne w gminie Przesmyki zaliczają się w głównej mierze do klasy IIIb, a więc 
dość dobrej pod względem upraw oraz do nieco niższej klasy IVb.  

Według Powszechnego Spisu Rolnego 2010r. w gminie Przesmyki było 709 
gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych oraz 43 gospodarstwa o 
powierzchni do 1ha użytków rolnych. 
 
Tabela 5. Rodzaj i powierzchnia upraw w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Przesmyki,  
źródło: dane z Powszechnego Spisu Rolnego za rok 2010 

Gospodarstwa rolne w gminie Przesmyki 

l.p. Rodzaj uprawy Liczba gospodarstw Powierzchnia uprawy (w ha) 

1. Zboża 657 4773,1 

2. Ziemniaki 276 215,68 

3. Uprawy przemysłowe 15 53,46 

4. Rzepak i rzepik  14 53,06 

5. Warzywa gruntowe 9 7,17 
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Najwięcej gospodarstw rolnych na terenie gminy Przesmyki zajmuje się uprawą zboża 
oraz ziemniaków. Większość gruntów wykorzystywanych jest jako łąki trwałe, lasy i grunty 
leśne, jednak dominują grunty orne, zachowane w dobrej kulturze rolnej.  

Na terenie Gminy gospodarstwa rolne stosują nawozy mineralne i wapniowe. Poniższa 
tabela przedstawia rodzaj nawozów oraz ilość gospodarstw rolnych wykorzystujących dane 
nawozy.  

 
Tabela 6. Gospodarstwa stosujące nawozy mineralne i wapniowe na terenie gminy Przesmyki,  
    źródło: dane z Powszechnego Spisu Rolnego za rok 2010 

Gospodarstwa stosujące nawozy mineralne i wapniowe  

1. Mineralne 627 

2. Azotowe  599 

3. Fosforowe  126 

4. Potasowe  94 

5. Wieloskładnikowe  276 

6.  Wapniowe  157 

 
Według Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 w produkcji zwierzęcej obsada bydła 

wynosiła 38 sztuk/100 ha użytków rolnych, zaś trzody chlewnej ok. 104 sztuki/100ha 
użytków rolnych. W wyposażeniu gospodarstw rolnych znajdowało się 821 ciągników. Na 1 
ciągnik przypadało ok.14ha użytków rolnych. Strukturę obszarową gospodarstw w Gminie 
można uznać za przeciętną. Na jedno gospodarstwo przypadało 15,6ha gruntów ogółem, w 
tym 12,1ha użytków rolnych, a we władaniu gospodarstw powyżej 10ha użytków rolnych 
koncentrowało się  65% powierzchni gospodarstw rolnych ogółem. 

Wyniki Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r. w odniesieniu do gminy Przesmyki 
wskazują na następujące tendencje w stosunku do spisu z 2002 roku: 
 zmniejszenie ogólnej liczby gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha użytków 

rolnych z 768 do 709, 
 zmniejszenie spisanej powierzchni ogólnej gruntów w gospodarstwach rolnych z ok. 9,7 

do ok. 8,4 tys. ha, w tym powierzchni użytków rolnych z ok. 8,2 do 7,0 tys. Ha.  
 

5.2. Stan prawny gruntów 

Powierzchnia ewidencyjna Gminy wynosi 11726 ha 10.  

W strukturze powierzchni według form własności dominują grunty osób fizycznych 
(9711 ha tj. 94,8%), w tym wchodzące w skład gospodarstw rolnych (10230 ha tj. 87,2%).  

Grunty Skarbu Państwa z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste 
zajmują 177 ha i stanowią 1,5%, w tym:  

 w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 135 ha tj. 1,1%, 

 grunty wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 29 ha tj. 0,2%, 

 grunty w trwałym zarządzie państwowych jednostek organizacyjnych z wyłączeniem 
gruntów PGL 3ha, tj. 0,06%,  

 pozostałe grunty Skarbu Państwa 10ha, tj. 0,09%.  

                                                 
10 Według „Wykazu gruntów” na dzień  12.02.2015, Starostwo Powiatowe w Siedlcach. 
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Grunty gmin i związków międzygminnych z wyłączeniem gruntów przekazanych 
w użytkowanie posiadają powierzchnię 188 ha (1,6%). W przeważającej części są to tereny 
zurbanizowane, głównie drogi. 

Grunty powiatów z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie (głównie drogi) 
zajmują powierzchnię 87 ha (0,75%). 

Wśród pozostałych gruntów znajdują się: wspólnoty gruntowe 112 ha, grunty kościołów 
i związków wyznaniowych 18 ha i grunty spółdzielni 2 ha. 

 

6. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU I FUNKCJONOWANIA DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ, W TYM 
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO  

6.1. Archeologia 

Obszar gminy Przesmyki jest rozpoznany pod względem archeologicznym dość 
wyrywkowo. Wiele stanowisk odkryto przypadkowo lub w trakcie sporadycznych wycieczek 
miłośników archeologii. Część powierzchni Gminy objęto systematycznymi badaniami 
powierzchniowymi w ramach tzw. Archeologicznego Zdjęcia Polski. Odnaleziono  w różnych 
miejscach ślady osadnictwa pierwotnego oraz działalności ludzi  minionych  kultur, m. in.: 
ślady osadnictwa z epoki kamienia, obozowiska z okresu neolitu lub wczesnej epoki brązu, 
ślady osadnictwa z okresu starożytności, średniowiecza  oraz  okresu nowożytnego. Można 
stwierdzić, że wśród stanowisk nie spotykamy się z dużym zróżnicowaniem zarówno funkcji, 
jak i przynależności kulturowo-chronologicznej.  

Najstarsze ślady osadnictwa w okolicach Przesmyk pochodzą ze schyłku okresu 
lodowcowego, tj. epoki kamienia datowanego na ok. 10 tys. lat p.n.e., kiedy to klimat po 
zlodowaceniach zaczął się stopniowo ocieplać stwarzając dogodne warunki do osiedlania się. 
Naturalnym podłożem dla rozwoju osadnictwa epok kamiennych były wydmy, które słabo 
zalesione i lekkie w uprawie przyciągały pierwotnych osadników. Podstawowym zajęciem 
ówczesnych ludzi było łowiectwo i zbieractwo. Polowali oni nie tylko na renifery, ale także na 
inne zwierzęta przy pomocy narzędzi krzemiennych i kościanych, czasem oprawionych w 
drewno. Z krzemienia wykonywano także różne narzędzia przydatne w gospodarstwie.  
Najstarsze ślady osadnictwa na tym terenie w postaci wióra z krzemienia oraz narzędzi z 
krzemienia narzutowego zarejestrowano w obrębie miejscowości: Głuchówek (stanowisko nr 
AZP 56-81/13), Dąbrowa (56-82/46), Łysów (55-82/37), Podraczynie (55-82/47).  

Brak jest na terenie Gminy znalezisk z epoki mezolitu (środkowej epoki kamienia), jest 
natomiast reprezentowany późniejszy okres zwany neolitem. Środkowoneolityczne kultury o 
rodzimym rodowodzie, zasiedlały także ziemie mniej urodzajne. Ludność tej kultury 
prowadziła wędrowny tryb życia zajmując się gospodarką pasterską. Rozwinęły się wierzenia 
religijne, związane z kultem sił przyrody, zwierząt, a także zmarłych, wierzono w życie 
pozagrobowe. Dokonywano pochówków szkieletowych, w grobach składano także naczynia 
gliniane, toporki kamienne i narzędzia krzemienne. Od faktu posługiwania się kamiennymi 
toporami kształtu łódkowatego, lud ceramiki sznurowej, niejednokrotnie nazywany jest 
ludem toporów lub czekanów bojowych. Fragmenty ceramiki, odłupki krzemienne oraz 
fragmenty wiórków krzemiennych z epoki neolitu lub wczesnej epoki brązu odnaleziono w 
Głuchówku (56-81/15), Łysowie (55-82/ 19; 55-28/20; 55-82/23; 55-82/38), Tarkówku (56-
81/7).   

Na terenie gminy Przesmyki odnajdujemy też ślady działalności ludów z epoki brązu 
(od ok. 1800 do 650 lat p. n. e.)  W tym czasie ludność trudniła się zarówno hodowlą, jak i 
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rolnictwem. Budowano domy naziemne, półziemianki i ziemianki oraz jamy gospodarcze. 
Zmarłych chowano przeważnie niespalonych, pod kurhanami. Odłupki krzemienne i ceramikę 
kultury trzcinieckiej z okresu wczesnego brązu odnotowano w Głuchówku (56-81/14), 
Dąbrowie (55-82/46), Łysowie (55-82/12; 55-82/16; 55-82/37). 

W wyniku ewolucji kultury trzcinieckiej, w XII w. p.n.e., wykształciła się  kultura 
łużycka. W gospodarce ludności tej kultury największą rolę odgrywało rolnictwo ale też z 
dużym udziałem innych zajęć. Użycie metalu pozwalało uprawiać ziemie na glebach 
cięższych. Domy naziemne posiadały dwie lub trzy izby, z kamiennym paleniskiem w 
największej. Swoich zmarłych palono na stosie, a spalone szczątki wkładano do naczynia 
glinianego zwanego popielnicą. Do grobu składano ceramikę, broń, narzędzia, ozdoby. Część 
stanowisk kultury łużyckiej istniała jeszcze we wczesnej epoce żelaza. Należy do nich 
stanowisko odkryte w Tarkowie (56-80/11). 

Jak do tej pory, na terenie gminy Przesmyki nie odkryto śladów osadnictwa z epoki 
żelaza. W V - VI w. n. e. nastąpiły na dużych obszarach przemieszczenia etniczne w historii 
zwane okresem wędrówek ludów, które zakłóciły dotychczasowy dorobek osadniczy tworząc 
na niektórych obszarach lukę osadniczą na wiele stuleci. Teren Gminy całkowicie pustoszeje, 
ludność rodzima opuszcza teren Mazowsza i przenosi się na tereny nadczarnomorskie i do 
krajów imperium rzymskiego. 

Na terenie gminy Przesmyki nielicznie występują znaleziska z okresu starożytnego i 
wczesnego średniowiecza. Należy sądzić, że rzeczywiste osadnictwo następuje tu dopiero w 
XIV – XV w. Fragmenty ceramiki świadczące o śladach osadnictwa z okresu starożytnego 
odnaleziono w Głuchówku (56-81/2), Łysowie (55-82/16; 55-82/17 oraz 55-82/18), Tarkówku 
(56-81/6), Kukawkach (56-81/10). Natomiast fragmenty ceramiki oraz łuski krzemienia 
świadczące o śladach osadnictwa z okresu wczesnego średniowiecza odnaleziono w Łysowie 
(55-82/13; 55-82/16; 55-82/17 oraz 55-82/18), Głuchówku ( 56-81/12), Tarkówku (56-81/8), 
a z późnego średniowiecza w Łysowie (55-82/14), Przesmykach (56-81/4), Rzewuszkach (56-
81/5). 

Liczne odkrycia na tym terenie przynależne są okresowi nowożytnemu. Zwykle należą 
do nich fragmenty naczyń ceramicznych, części narzędzi, gwoździe i inne przedmioty żelazne, 
fragmenty kafli piecowych i płytki posadzkowe. Tego typu obiekty odnaleziono w 
miejscowości: Głuchówek (56-81/11), Łysów (55-82/14; 55-82/15),Tarków (56-81/8).    
 

6.2. Katalog stanowisk archeologicznych znanych z obszaru gminy Przesmyki: 

 
Tabela 7. Stanowiska archeologiczne w gminie Przesmyki, źródło: opracowanie własne 

l.p
. 

Miejscowość/ 
sołectwo  

Nr 
obszaru 
AZP 

Nr 
stano
wiska 
AZP 

Nr 
stano
wiska 
w 
miejsc
owości 

Obiekt  Datowanie  Obecna funkcja  Nr w 
rejest
rze  

Stan 
zachowa
nia  

1 Głuchówek 56-81 15 5 ślad 
osadnictwa 

EK-EB pole orne, 
teren 

98/1
780 

zły 
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2 Głuchówek 56-81 14 4 ślad 
osadnictwa 

wczesna epoka 
brązu, kultura 
trzciniecka 

pole orne, 
teren 

101/
1780 

zły 

3 Głuchówek 56-81 13 3 ślad 
osadnictwa 

epoka 
kamienia, 

pole orne, 
teren 

105/
1780 

zły 

4 Głuchówek 56-81 12 2 ślad 
osadnictwa 

Starożytność pole orne, 
teren 

106/
1780 

zły 

kultura 
słowiańska  

5 Głuchówek 56-81 11 1 osada XVI-XVIII w. pole orne, sad, 
nieużytek, 

107/
1780 

dobry 

6 Raczyny 56-82 1 1 kopiec nieokreślone rolnictwo 108/
1780 

bardzo 
zły 

7 Tarków 56-80 19 1 wieś 
historyczna 

nowożytność pole orne, 
teren 

109/
1780 

zły 

8 Zawady 57-81 3 III osada nowożytność teren 
niezabudowan
y, pole 

110/
1780 

zły 

9 Zawady 57-81 4 IV pkz. osad. późne 
średniowiecze 

teren 
niezabudowan
y, pole 

111/
1780 

dobry 

10 Zawady 57-81 12 V ślad osad. wczesne 
średniowiecze 

teren 
niezabudowan
y, pole 

112/
1780 

dobry 

11 Zawady 57-81 13 VI ślad 
osadnictwa 

nieokreślone teren 
niezabudowan
y, pole 

113/
1780 

zły 

12 Zawady 57-81 2 II osada nowożytność teren 
niezabudowan
y, pole 

114/
1780 

dobry 

13 Zawady 57-81 1 I pkt. osad. nowożytność teren 
niezabudowan
y, pole 

115/
1780 

zły 

14 Tarków 56-81 8 1 ślad 
osadnictwa
, 

wczesne 
średniowiecze 

teren 
zabudowany, 
pole 

116/
1780 

zły 

wieś 
historyczna 

15 Tarkówek 56-81 7 2 ślad 
osadnictwa 

EK-EB teren 
niezabudowan
y, pole 

117/
1780 

zły 

16 Tarkówek 56-81 6 1 ślad 
osadnictwa 

starożytność teren 
niezabudowan
y, pole 

119/
1780 

zły 

17 Stare 
Rzewuski 

56-81 5 1 wieś 
historyczna 

XIV-XIXw., teren 
zabudowany, 
pole orne, 

120/
1780 

zły 

kultura polska 

18 Przesmyki 56-81 4 3 ślady 
osadnictwa 

XV-XVII w., teren 
niezabudowan
y, pole 

121/
1780 

zły 

kultura polska 
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19 Przesmyki 56-81 3 2 wieś 
historyczna 

XIII-XIX w., teren 
zabudowany, 
pole orne, 

122/
1780 

zły 

kultura polska 

20 Przesmyki 56-81 2 1 osada średniowiecze, rolnictwo 123/
1780 

zły 

kultura polska 

21 Kukawki 56-81 10 1 ślad 
osadnictwa 

starożytność  teren 
niezabudowan
y, pole 

124/
1780 

zły 

22 Łysów 55-82 37 14 ślad 
osadnictwa 

EK-EB  teren 
niezabudowan
y, pole 

125/
1780 

zły 

23 Łysów 55-82 38 15 ślad 
osadnictwa 

EK-EB  teren 
niezabudowan
y, pole 

125/
1780 

zły 

24 Łysów 55-82 23 13 ślady 
osadnictwa 

1. EK-EB 
2.XIIIw. 
3.XVIIIw. pole 

teren śr. 
zabudowany, 

127/
1780 

zły 

25 Łysów 55-82 22 12 ślady 
osadnictwa
, osada 

1. Epoka brązu, 
2. XVII-XVIIIw. 

teren 
niezabudowan
y, pole 

128/
1780 

zły 

26 Łysów 55-82 21 11 ślady 
osadnictwa
, wieś 
historyczna 

1. XI-XIIw. 2. 
XVI-XVIIIw.  

 teren 
zabudowany, 
pole orne, 

129/
1780 

zły 

27 Łysów 55-82 20 10 ślad 
osadnictwa 

EK-EB  teren 
niezabudowan
y, pole 

130/
1780 

zły 

28 Łysów 55-82 19 9 ślady 
osadnictwa
, osada 

1. EK-EB 2. 
XVII-XVIIIw. 

rolnictwo 131/
1780 

zły 

29 Łysów 55-82 18 8 ślady 
osadnictwa
, osada 

1. XII-XIIIw. 2. 
XVII-XVIIIw. 

teren 
niezabudowan
y, pole 

132/
1780 

zły 

30 Łysów 55-82 17 7 ślady 
osadnictwa
, osada 

1. Epoka brązu, 
2. X-XIw. 

teren 
niezabudowan
y, pole 

133/
1780 

zły 

31 Łysów 55-82 16   ślady 
osadnictwa
, osada 

1. Epoka brązu, 
2. Xw. 

teren 
niezabudowan
y, pole 

134/
1780 

zły 

32 Łysów 55-82 15 5 osada XVII-XVIIIw. teren 
niezabudowan
y, pole 

135/
1780 

zły 

33 Łysów 55-82 14 4 1. ślady 
osadnictwa 

1. XVw. 2. XVII-
XVIIIw. 

teren 
niezabudowan
y, pole 

136/
1780 

zły 

2. ślady 
osadnictwa 

34 Łysów 55-82 13 3 ślady 
osadnictwa
, osada 

1. X-XIw., 2. 
XII-XIIIw. 

teren 
niezabudowan
y, pole 

137/
1780 

zły 
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35 Łysów 55-82 12 2 1. ślady 
osadnictwa 

1. Epoka brązu, 
2. XVII-XVIIIw. 

teren 
niezabudowan
y, pole 

138/
1780 

zły 

2. ślady 
osadnictwa 

36 Łysów 55-82 11 1 dwór XVIII-XXw. teren 
zabudowany, 
nieużytek, 

139/
1780 

zaniedba
ny 

37 Górki 56-81 9 1 ślady 
osadnictwa 

epoka 
kamienia 

rolnictwo 140/
1780 

zły 

38 Dąbrowa 55-82 46 1 ślady 
osadnictwa 

epoka 
kamienia  

rolnictwo 141/
1780 

zły 

39 Podraczynie 55-82 47 1 ślady 
osadnictwa 

epoka brązu  pole orne  142/
1780 

zły 

 

6.3. Osadnictwo i zabytkowe układy komunikacyjne   

Podlasie było typową krainą graniczną, przejściową, gdzie przez długie lata stykały się 
wpływy Polski, Rusi, Jaćwieży, Litwy - stąd też osadnictwo miało charakter mieszany. W 
okresie kiedy tereny te są we władaniu Litwy (1323 - 1569) rozwinęło się osadnictwo 
zarówno mazowieckie, jak i ruskie, powstało wówczas wiele wsi i erygowano wiele parafii. 
Mimo panowania litewskiego na tereny te przybywała głównie drobna szlachta z Mazowsza 
zakładając wiele wsi drobnoszlacheckich. Intensywniejszy rozwój osadnictwa na tym 
obszarze nastąpił w XV wieku. Z całą pewnością przed 1410 rokiem zostały nadane 
Przesmyki, w pierwszej fazie osadnictwa prowadzonego przez ks. Witolda. Jednym z rycerzy 
walczących pod Grunwaldem był  o przydomku Gmyr z Przesmyk. W latach 1438 – 1476 
występował Mikołaj Przesmycki, który w 1455 r. świadczył w wywodzie szlachectwa z herbu 
Bujno (Ślepowron). W Przesmykach erygowano jedną z najwcześniejszych parafii na tym 
terenie, datowaną na 1 poł. XV wieku.  

Odnośnie niektórych wsi zachowały się pisane wzmianki, jak np. w dokumentach 
kancelarii sądu ziemskiego drohickiego z 1483 roku, dotyczące Pawła Rzewuskiego z 
Rzewusk. Jak podaje regestr ziemi drohickiej, jeszcze w 1528 roku, rzewuska szlachta stanęła 
w 8 koni na popis wojenny województwa podlaskiego. Następnie wieś Rzewuski Zawady 
wymieniana jest w regestrach poborów z czasu Stefana Batorego w roku 1580. W XV wieku 
pojawia się nazwa Rzewuski Żale, później zmieniono ją na Rzewuski Stare. Dziś miejscowość 
funkcjonuje pod nazwą Stare Rzewuski.  

 Bardzo starą miejscowością jest wieś Kamianki położona nad rzeczką Kamianka, dziś 
nazywa się Kołodziejka. Początkowo była to jedna wieś (prawdopodobnie Kamianka Lacka). 
W XV wieku wyodrębniły się z niej następne. Pierwsza informacja o Kamiance pochodzi z 
1438 roku. Wtedy Jan zwany Samica zrezygnował z części swoich dóbr w Kamiance i 
Kaliskach na rzecz Piotra syna Borzyma. Syn Borzyma – Mikołaj, zwany Niczko w 1481 roku 
był wójtem w Duplewicach (dzisiaj Dąbrowie). Właśnie na jego cześć powstała Kamianka 
Nicki (Niczki). Drugą część Kamianki posiadał Wawrzyniec (zwany Wańkiem) – od jego 
imienia powstały Kamianki- Wańki. W 1476 roku w sądzie w Drohiczynie dokonano podziału 
części Kamianki pomiędzy Mikołajem (Niczkiem) i Wawrzyńcem zwanym Wańko. 

Bardzo wczesne dokumenty zachowały się odnośnie wsi Kaliski, będącą wsią rodową 
rodu Kalickich. Prawdopodobnie istniały już w 1438 roku, gdy jako właściciel tej wsi został 
wspomniany Szczepan. Z Kalisk wywodzili się na pewno Marcin i Jakub, których w 1466 roku 
pozwali dziedzice Zalesia w parafii Przesmyki o dziedzictwo w Kaliskach. Marcin i Jakub 
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twierdzili uparcie, że posiadali je już za czasów księcia Witolda. W 1470 roku, Paweł z Kalisk 
świadczył natomiast w sprawie kościoła w Przesmykach.  
 Interesującą wsią z terenu gminy Przesmyki jest Łysów. Pierwotna nazwa 
miejscowości brzmiała: Łysowicze (w zapisach źródłowych: Lyssowice). W 1450 roku wieś ta 
należała do Jana z Łysowicz. Prawdzic, dziedzica Krześlina, Krynicy, Brzozowa i jego żony 
Halszki, a w 1469 roku do jego syna Czambora z Krześlina, sędziego ziemskiego drohickiego 
(1467-1469). Wnuczka wspomnianego Czambora – Elżbieta Łysowska (zm. po 1525) wyszła 
za mąż za Mikołaja Wodyńskiego (zm. 1528), sędziego ziemskiego drohickiego (1507-1528), 
wnosząc te dobra w dom Wodyńskich z Miedznej. Wodyńscy byli właścicielami wsi do 
połowy XVII w. W drugiej połowie XVII wieku ich właścicielem był Maciej Krassowski h. 
Ślepowron, stolnik podlaski (1666-1678) i podkomorzy mielnicki (1678-1688). 
 Lipiny z terenu parafii Przesmyki, to wieś gniazdowa Lipińskich herbu Gozdawa. 
Zachowane dokumenty świadczą o bardzo wczesnym rodowodzie Lipin. W najstarszych 
księgach sądowych drohiczyńskich, jako pierwszy z dziedziców Lipin pojawia się w latach 
1474 – 1477 Mikołaj „Lepieński” (Lipiński), który załatwia wówczas różne swoje sprawy 
urzędowe lub toczy spory ze swoimi sąsiadami m.in. Przesmyckimi, Kamieńskimi, Sawickimi, 
Raczyńskimi, Kaliskimi i Jakubowskimi. W kolejnych stuleciach rodzina Lipińskich aktywnie 
uczestniczy w życiu społecznym, gospodarczym, politycznym i militarnym regionu czego 
dowodem są zachowane spisy i dokumenty. Podczas popisu pospolitego ruszenia w 1567 r. 
tylko z samego gniazda rodowego Lipińskich herbu Gozdawa tj. Lipin stawiło się do odległych 
Radoszkowic na Białorusi 18 Lipińskich, z czego 17 przybyło konno, a wszyscy uzbrojeni byli w 
miecze, włócznie i kordy.  

Sieć dróg lądowych w owym czasie można podzielić na dwie kategorie: gościńce i 
drogi lokalne. Drogi lokalne służyły komunikacji w obrębie każdej miejscowości a dalej 
stanowiły połączenie z młynem i sąsiednimi wsiami, z kościołem, z najbliższą miejscowością. 
Drogi te bywały ogólnie dostępne, ale też mogły być przez właścicieli dóbr, przez które 
przechodziły zamykane dla obcych. Na gościńcach, czyli drogach publicznych dostępnych dla 
wszystkich, odbywał się ruch o szerszym zasięgu. Łączyły one między sobą ośrodki handlu i 
administracji, a więc miasta będące miejscami targów i jarmarków, ośrodkami większych 
dóbr, stolicami województw, ziemi, powiatów, siedzibami biskupstw i archidiakonatów. 

Przebieg dróg wszelkiego rodzaju charakteryzuje długotrwała niezmienność, ze 
względu na fakt iż sieć osadnicza zmieniała się bardzo powoli. W rezultacie można przyjąć, że 
stan dróg z XVI wieku, w ogromnej mierze odpowiada stanowi z XVIII czy XIX stulecia. Pewne 
zmiany wprowadzone zostały w sieci dróg publicznych w związku z rozwojem poczty w XVIII i 
XIX wieku. Wyodrębniono wtedy osobną kategorię dróg pocztowych oraz zaczęto także 
prostować niektóre odcinki gościńców. 

Wprawdzie przez obszar obecnej gminy Przesmyki nie przebiegał w przeszłości trakt o 
znaczeniu międzynarodowym, to jednak tereny te rozpościerały się zaledwie o kilka 
kilometrów  od trasy przebiegu jednego z najważniejszych średniowiecznych szlaków 
handlowych łączącego Polskę z Litwą i przebiegającego przez takie miejscowości jak: 
Warszawa - Stanisławów - Węgrów - Sokołów - Drohiczyn i dalej na wschód. Oddziaływanie 
tego szlaku na rozwój osadnictwa i handlu na omawianym terenie było bardzo znaczące o 
czym świadczą co najmniej średniowieczne rodowody miejscowości na tym obszarze, 
wspomniane wyżej. 

Do ważnych w przeszłości, średniowiecznych dróg przebiegających przez teren gminy 
Przesmyki, należała droga z Lublina do Drohiczyna i dalej za rzekę Bug na wschód. Wiodła 
ona przez Międzyrzec, Mszannę, Łosice, Niemojki, Łysów, Hruszew, Tokary do Drohiczyna. 
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Trakt ten i dzisiaj jest ważną drogą, jednakże z pewną zmianą w jej przebiegu. Mianowicie 
odcinek z Łysowa do Hruszewa i Tokar jest już mało uczęszczanym szlakiem, a główna droga 
wiedzie z Łysowa do Dąbrowy i Korczewa. 

W XIX wieku funkcjonowała ważna droga z Siedlec do Drohiczyna, która nie 
przebiegała przez Przesmyki, ale prowadziła przez Mordy, Głuchówek, Kukawki, Tarkówek, 
Kamianki Lackie, Knychówek i Korczew. W tym czasie Przesmyki skomunikowane były 
podrzędną drogą łączącą się z wyżej wymienioną na wysokości Tarkówka i przebiegającą 
przez Przesmyki, Raczyny do Łysowa. Podobnej rangi była droga z Głuchówka przez  Tarków 
do Paprotni oraz droga z Łysowa do Laskowic, już dzisiaj nieistniejąca.     

Wymienione ważniejsze drogi istnieją zasadniczo do dnia dzisiejszego, jednakże w 
wielu przypadkach ich przebieg został nieznacznie zmieniony, a niektóre odcinki straciły na 
znaczeniu. Wiele z nich nadal funkcjonuje jako główne szlaki o przebiegu nie zmienionym 
przez setki lat.   

6.4. Układy ruralistyczne 

W XV wieku udokumentowane jest zakładanie nowych osad na prawie niemieckim, o 
czym świadczy instytucja sołtysów, związana ściśle z osadnictwem na tym prawie. Nowe 
prawo zmieniało zasadniczo zewnętrzny wygląd wcześniejszych wiosek. Wprowadzało 
gospodarkę uporządkowaną, trójpolową wraz z nowym podziałem gruntów pod zabudowę i 
uprawę rolną. W miejsce dotychczasowej chaotycznej zabudowy i pojedynczo uprawnych 
polan leśnych, wytyczono główną ulicę, a przylegającą do niej z obu stron ziemię dzielono 
pod sadyby i ogrody. Ożywiony ruch osadniczy rozwinął się w XVI w. za panowania króla 
Zygmunta Starego i Bony. W II poł. XVII w. osadnictwo na omawianym terenie uległo 
gruntownej przebudowie w związku z tzw. „pomiarą włóczną”. Całe terytorium wsi dzielono 
na trzy pola równej wielkości, stosownie do trójpolowego gospodarstwa. Każde pole 
dzielono na równoległe pasy (tzw. rezy), każdy chłop otrzymywał swą rezę w każdym z trzech 
pól. Zabudowania stawiano w odstępach po obu stronach ulicy – szeregówka. Reformę tę 
przeprowadzono na całej Litwie i Podlasiu. „Pomiara włóczna” zniwelowała na tym terenie 
różnice między dawną wsią powstałą samorzutnie a wsią na prawie niemieckim i stworzyła 
nowy typ wsi, który bez większych zmian dotrwał do XIX w. 

Układy ruralistyczne na terenie gminy Przesmyki są zróżnicowane, przeważa typ 
ulicówki. Taka wieś złożona jest z dwu szeregów zwarto stojących domów, tworzących wraz z 
zabudowaniami i ogrodami regularny prostokąt. Droga będąca główną arterią 
komunikacyjną przebiega przez środek wsi. Pierwotny układ gruntów był szachownicowy a 
domy ciągnęły się nie przez cały obszar, lecz skupione były w pobliżu środka wsi. Ten typ wsi 
reprezentują: Cierpigórz, Łysów. 

Często spotykamy też rzędówkę- wieś o bardzo regularnej zabudowie, różnej długości, 
wynoszącej od 0,5 do kilku km. Domy stoją najczęściej po jednej stronie drogi, w pewnej od 
siebie odległości. Pierwotnie wieś związana z układem łanowym i niwowym, bardzo 
rozpowszechniona w dawnym Królestwie Kongresowym. Ten typ wsi reprezentują: Kamianki 
– Nicki, Tarków.  

Istnieją też wsie wielodrożnicówki pochodzenia samorzutnego o nieregularnym 
układzie zabudowy, dostosowanym do terenu. Pierwotny układ gruntów był niwowy. 
Zabudowane zazwyczaj wzdłuż kilku różnie usytuowanych względem siebie ulic, np.: 
Przesmyki, Pniewski, Zawady. 

Występuje też forma przejściowa między wsią wielodrożną a ulicówką – widlica. Składa 
się najczęściej z dwóch prawie równoległych ulic połączonych przecznicami w kształcie 
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drabiny, często przybiera kształt wideł. Do tego typu zalicza się również wsie złożone z 
dwóch przecinających się ulic. Ten typ reprezentują Raczyny. 

Odnajdujemy też na terenie Gminy – przysiółki. W nich to mała grupa domów położona 
jest samotnie. Jeżeli budynki nie są ustawione wzdłuż jednej uliczki lub dokoła placu, taki typ 
nazywamy przysiółkiem bezkształtnym. Przysiółki m.in. reprezentują: Julianów, Zaborów.  

Na terenie gminy Przesmyki, występuje też typ – szeregówka. Posiada wygląd 
regularnego osiedla w wyniku tzw. „pomiary włócznej”, która wyznaczała dla poszczególnych 
gospodarzy wydłużone parcele lokowane wzdłuż wytyczonej drogi przez wieś. Ten typ wsi 
reprezentuje Głuchówek.  

Charakterystycznym typem jest wieś o układzie łańcuchowym. W tego typie wsi osią 
układu jest rzeka lub strumień, doliną których poprowadzona jest droga. Zwykle droga ta nie 
posiada linii prostej, lecz wije się wzdłuż strumienia lub rzeki, przy granicy terenu 
zalewowego. Do tego typu wsi należą:  Dąbrowa (część południowo-zachodnia),  Kamianki – 
Czabaje, Kamianki  Lackie. 

Do rzadko spotykanych typów należy wieś – samotnicza. Wieś taka posiada zabudowę 
bardzo rozluźnioną, usytuowaną w większej odległości od drogi. Ten typ reprezentuje Wólka 
Łysowska.  

6.5. Architektura sakralna 

Zabytki sakralne reprezentowane są przez zespoły kościołów w Przesmykach i 
Łysowie. Zespół kościoła parafialnego w Przesmykach usytuowany jest w centrum wsi. 
Zaliczany jest do najcenniejszych osiemnastowiecznych obiektów drewnianych w 
południowej części Podlasia. 

Kościół parafialny pw. św. Jakuba Apostoła w swej wsi ufundowali Przesmyccy. Nie 
wiemy, kiedy to dokładnie nastąpiło, ponieważ nie zachował się dokument fundacyjny. 
Jednak z całą pewnością należy datować to wydarzenie na I połowę XV wieku. W następnej 
połowie tego wieku znamy już kilku plebanów z Przesmyk występujących w źródłach. 
Pierwszym z nich był Bartłomiej, który w 1453 r. wziął w zastaw grunt w Przesmykach. Żył 
jeszcze w 1458 r., gdy świadczył na dokumencie sprzedaży wójtostwa w Rudzie. Jego 
następca - Tomasz musiał należeć do grona zaufanych biskupa łuckiego Jana Łosowicza. W 
1464 r. świadczył w dokumencie nadania przez tegoż biskupa wójtostwa w Skrzeszewie, a 
w następnym roku w dokumencie lokacyjnym miasta Janowa (dawniej Parchowa). Razem z 
nim świadczył na obu dokumentach także rycerz Jan Przesmycki, dworzanin biskupa. W 
1468 r. pleban Tomasz po przeniesieniu Jana Łosowicza na biskupstwo wileńskie, w jego 
imieniu uiszczał w kurii rzymskiej opłaty związane z tą czynnością. Być może od biskupa 
Łosowicza uzyskał jakieś beneficjum w diecezji wileńskiej, ponieważ od 1470 r. plebanem w 
Przesmykach był ks. Wojciech, znany do 1481 r 

 Pierwotny drewniany kościół parafialny p.w. św. Jakuba Apostoła, został spalony 
przez Szwedów w 1657 r. Regest poborowy z czasów Stefana Batorego w roku 1580 podaje, 
że parafia przesmycka była jedną z najrozleglejszych w ówczesnym powiecie drohickim  i 
liczyła 27 wsi. Obecny kościół wzniesiono z drewna w 1776 r., staraniem proboszcza 
Ludwika Wessla. Został konsekrowany przez biskupa Jana Szyjkowskiego w 1783 r. 

Kościół o konstrukcji zrębowej, reprezentuje typ świątyni bazylikowej, wzniesionej na 
planie prostokąta, trzynawowy, z węższym prezbiterium zamkniętym ścianą prostą. Po obu 
stronach prezbiterium prostokątne zakrystia i skarbiec. Nad zakrystią i skarbcem loże 
kolatorskie, otwarte do prezbiterium zdwojonymi oknami we wspólnej wnęce zamkniętej 
odcinkowo. Nawy boczne otwarte do głównej trzema arkadami zakończonymi odcinkowo, 
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wspartymi na słupach. Górne partie ścian nawy i ściany prezbiterium rozczłonkowane 
pilastrami. Chór muzyczny drewniany, nadwieszony balkonowo, z ażurową balustradą. 
Wnętrze przekryte stropem. Bryła prostopadłościenna, dach na nawą główną dwuspadowy, 
nad nawami bocznymi dachy pulpitowe. 

 Wewnątrz na wyposażeniu świątyni ołtarz główny oraz boczne, datowane na XVIII 
wiek, które zostały przeniesione z Siemiatycz. Przed kościołem stoi na osi murowana 
dzwonnica-brama z przejściem ze sklepieniem kolebkowo-krzyżowym, wzniesiona po 1869 
roku. Przed dzwonnicą, na osi założenia kościelnego ustawiono figurę „Chrystusa Niosącego 
Krzyż”. W zespole kościoła od strony wschodniej znajduje się dziewiętnastowieczna 
drewniana organistówka będąca świetnym przykładem podlaskiego budownictwa 
drewnianego. 
 W Łysowie znajduje się interesujący kościół będący dawną cerkwią grecko-katolicką 

p.w. Opieki NMP z 1755 roku, obecnie kościół parafialny pw. Matki Bożej Różańcowej.  Od 
1920 r. kościół rzym.-kat. filialny, od 1936 parafialny. W drugiej połowie XVII wieku  
właścicielem Łysowa był Maciej Krassowski h. Ślepowron, stolnik podlaski (1666-1678) i 
podkomorzy mielnicki (1678-1688). On też był prawdopodobnie fundatorem pierwszej, 
drewnianej, unickiej świątyni pw. św. Praksedy i św. Mikołaja Cudotwórcy. Kolatorem tego 

kościoła w 1726 roku był Józef Lewicki h. Rogala (zm. przed 22 kwietnia 1727), chorąży 
bielski (1712-1726).  
 W 1755 roku Jan Gwido Kuczyński (zm. 1775), chorąży mielnicki (1737-1765) i 
starosta jadowski (1734-1775) wystawił nową cerkiew pw. św. Michała Archanioła, którą 
uposażył w 1757 roku. W 1785 roku została ona gruntownie przebudowana. Kolejnym 
kolatorem świątyni był dziedzic Łysowa – Tadeusz Wiktoryn Matuszewicz (1765-1819), 
senator (1815) i minister skarbu Księstwa Warszawskiego (1811-1813) i Królestwa Polskiego 

(1815-1817), który w 1819 roku uposażył ją w ziemię i inne przywileje.  
 Podczas prześladowań unitów w 1867 roku parafianie musieli uiścić wysokie 
kontrybucje. Zimą 1875 roku kościół unicki w Łysowie został siłą zamieniony przez władze 
carskie na cerkiew prawosławną. W 1880 roku rząd carski rozebrał unicką świątynię, a na jej 
miejscu wzniósł murowaną cerkiew prawosławną. Z chwilą ukazania się 30 kwietnia 1905 
roku carskiego ukazu tolerancyjnego wszyscy unici należący do tej parafii przyjęli obrządek 
łaciński.  
 W czasie I wojny światowej w 1914 roku Niemcy zdarli z kościoła blachę cynkową. Po 
odzyskaniu niepodległości – na mocy rozporządzenia nr 65 z dnia 11 grudnia 1918 roku – 
wydanego przez ks. Henryka Przeździeckiego (1873-1939), biskupa siedleckiego czyli 
podlaskiego (1918-1939), świątynia została rewindykowana katolikom, plebanię zaś przejęła 
Powiatowa Rada Szkolna. Obsługę duszpasterską świadczyli wówczas księża z parafii 

Niemojki. Dekretem z dnia 6 kwietnia 1936 r. Wspomniany ks. bp Henryk Przeździecki 
ustanowił w Łysowie samodzielną filię duszpasterską. Jej pierwszym rektorem (1936-1939) 
został ks. Stanisław Wałachowski (1907-1985). W dniu 15 maja 1991 r. ks. Jan Mazur, biskup 
siedlecki czyli podlaski (1968-1996), podniósł filię do rangi samodzielnej parafii. 
 Kościół w Łysowie stanowi dominantę wysokościową miejscowości i charakteryzuje 
się ciekawą formą architektoniczną, podlegającą harmonijnej artykulacji różnorodnych brył. 
Do interesujących rozwiązań architektonicznych należy zastosowanie planu w kształcie 
krzyża greckiego, z zakrystią i składzikiem w narożach od północy, po bokach półkoliście 
zamknięte absydy. Transept otwarty ku nawie półkoliście zamkniętymi arkadami. Sklepienie 
kolebkowe z lunetami, nad skrzyżowaniem nawy i transeptu żaglaste, w kruchcie kolebkowo-
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krzyżowe. Chór muzyczny drewniany nadwieszony balkonowo. Dachy dwuspadowe, kryte 
blachą. Nad skrzyżowaniem nawy i transeptu wieżyczka na sygnaturkę, schodkowa, 
zwieńczona ostrosłupowym hełmem. 
  W zespole kościoła zlokalizowana jest murowana i tynkowana dzwonnica z około poł. 
XIX w. Zbudowana jest na planie czworoboku, z arkadowym przejściem sklepionym 
kolebkowo oraz prześwitem w górnej kondygnacji. Dach namiotowy, kryty blachą. W 1975 
roku w kościele umieszczono pamiątkową tablicę, w 100-lecie skatowania małej dziewczynki 
z Ruskowa - Teresy Midzickiej, przez Kozaków pod rozkazami naczelnika Klimenki.   

6.6. Założenia rezydencjonalne i folwarczne 

Na terenie gminy Przesmyki, nielicznie spotykamy założenia rezydencjonalne oraz 
towarzyszące im zespoły folwarczne. Nawet te, które  przetrwały, zachowały się w mocno 
okrojonym stanie. Brak w nich jest wielu istniejących niegdyś budynków a układy 
kompozycyjne założeń parkowych czy całych zespołów, są mocno zatarte. W miarę dobrze 
zachowanym zespołem dworskim z terenu Gminy jest założenie dworskie zwane Natolin w 
Dąbrowie. Murowany dwór został wzniesiony w 1850 r., oficyna dwa lata później, dla rodziny 
Dobrzyńskich. Kolejnymi właścicielami obiektów byli Bujalscy, Michał Faytt i w latach 1911-
1945 Ignacy Fonberg (1877-1964), syn Mateusza. 

Lekarz Mateusz Fonberg za udział w powstaniu styczniowym został skazany przez 
władze carskie na zesłanie w okolice Tobolska. Po powrocie z Syberii w 1874 r. prowadził 
praktykę lekarską w Warszawie. W pracy społecznej działał  na rzecz założenia i budowy 
szpitala przy ul. Płockiej w stolicy, istniejącego do dziś. Był ordynatorem oddziału chirurgii 
tego szpitala. Żona Ignacego Fonberga, Zofia herbu Łukocz była córką znanego ziemianina i 
wynalazcy, mającego znaczące osiągnięcia w życiu gospodarczym i społecznym Tymoteusza 
Łuniewskiego. Nabyty w 1911 r. Natolin, był drugim majątkiem Zofii i Ignacego Fonbergów. 
Wcześniej prowadzili Ossówno w pow. węgrowskim, będący dobrami rodowymi Zofii 
Fonberg herbu Leliwa, matki Ignacego. 

Majątek w Dąbrowie liczył 400 ha gruntów rolnych z glebą klasy III i IV oraz 100 ha 
lasu. Uprawiano głównie pszenicę, żyto i rzepak. W gospodarstwie pracowało około 20 koni 
roboczych i kilka do jazdy wierzchem. Jak na tamte czasy i wielkość, majątek był też w 
znacznym stopniu zmechanizowany. Używano młockarni napędzanej lokomobilą oraz 
traktora do uprawy roli. Dwór oświetlano energią elektryczną wytwarzaną w zamontowanej 
w okresie międzywojennym siłowni wiatrowej. 

W latach międzywojennych hodowano około 40 mlecznych krów rasy holenderskiej. 
Cztery sztuczne stawy zarybiano karpiem. Z pięciohektarowego obszaru zespołu dworsko-
parkowego jeden hektar wydzielono na sad owocowy z drzewami jabłoni, grusz, wiśni i 
czereśni. Drugi hektar zajmowały krzewy owocowe (agrest, porzeczki), truskawki oraz 
warzywnik. 

Przy dworze istniał też zespół folwarczny, ale jego budynki nie zachowały się do 
dzisiaj. Dwór reprezentujący późny klasycyzm, jest budowlą parterową, dwutraktową z 
wgłębnym podcieniem kolumnowym od frontu i salonem na osi, z którego zaprojektowano 
wyjście poprzez taras do ogrodu. Nakryty dachem czterospadowym, z dwoma symetrycznie 
ustawionym kominami w kalenicy. Pod budynkiem obszerne piwnice z interesującymi 
ceglanymi sklepieniami kolebkowymi. Tak pomyślany kształt i układ funkcjonalny obiektu, w 
pełni realizuje architektoniczny program staropolskiego dworku. W otoczeniu dworu park o 
układzie swobodnym oraz malownicze stawy, stanowiące istotny element układu 
kompozycyjnego założenia. 
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W okresie powojennym w dworze mieściła się szkoła, natomiast w oficynie 
przedszkole, będące w gestii gminy Przesmyki. W 2010 r. Urząd Gminy Przesmyki przekazał 
nieodpłatnie zespół dworsko-parkowy Samorządowi Województwa Mazowieckiego. W 
następnym roku Samorząd przekazał zespół swej podległej jednostce -  Muzeum 
Regionalnemu w Siedlcach, celem zorganizowania w nim muzeum wnętrz ziemiańskich 
przełomu XIX i XX wieku, jako oddziału Muzeum Regionalnego w Siedlcach. Szybko 
przystąpiono do prac remontowo-rewaloryzacyjnych i wygląd, niedawno zaniedbanego 
obiektu, zmienił się nie do poznania. Przeprowadzono generalny remont dworu, a także 
podobny zakres prac wykonano w oficynie. Szeroko zakrojone prace rewaloryzacyjne 
podjęto również w otaczającym parku. Po trzyletnich zabiegach pielęgnacyjnych i 
nasadzeniach uzupełniających, z dawnego zachwaszczonego i zarośniętego samosiewami, 
niczym dzikiego lasu, wyłonił się już prawdziwy park z czytelnym układem kompozycyjnym i 
dobrze widocznymi alejami, szpalerami, drzewami soliterowymi. W części północnej parku 
zachował się sad ze staropolskimi odmianami drzew owocowych. W parku występują przede 
wszystkim: lipy drobnolistne, graby pospolite, brzozy brodawkowate, olsze czarne, dęby 
szypułkowe, klony jesionolistne, a z krzewów czarny bez, głóg jednoszyjkowy. Iglaki, na które 
składają się potężne modrzewie i świerki pospolite, rosną w szpalerach od strony wschodniej 
i zachodniej założenia oraz w luźnych skupinach przy dworze, od strony północno-
wschodniej.  

Zmienił się też wygląd stawów, oczyszczono je i udrożniono dopływy i odpływy, 
wycięto niepotrzebne krzewy i zarośla na brzegach,  wyeksponowano wyspę i półwyspy - 
stwarzające urokliwe i tajemnicze zakątki. W chwili obecnej prace rewaloryzacyjne dworu i 
oficyny zostały zakończone. Pokoje ukazujące stylowe wnętrza ziemiańskie z przełomu XIX i 
XX wieku zostały udostępnione zwiedzającym. Planuje się poza ekspozycją muzealną 
organizować konferencje naukowe, koncerty, działania proekologiczne, lekcje muzealne. W 
oficynie przewidziano także salę konferencyjną, natomiast w poddaszu dworu urządzono 
pokoje gościnne z kilkunastoma miejscami noclegowymi. 

W Łysowie, w części południowo-wschodniej, na wyraźnym wzniesieniu znajdują się 
pozostałości założenia dworskiego z końca XVIII w. Nieistniejący już dzisiaj dwór wzniesiony 
był dla Kuczyńskich lub Humnickich. Był to dwór drewniany, konstrukcji zrębowej, częściowo 
obmurowany i otynkowany. Frontem zwrócony w kierunku południowo-wschodnim. Bryła 
parterowa na planie prostokąta, z dwiema prostokątnymi oficynami po bokach dziedzińca, 
połączony z nimi dwuosiowymi łącznikami. Układ wnętrz dwutraktowy, z sienią na osi. Na osi 
ryzality zwieńczone trójkątnymi szczytami, dach czterospadowy.  Obecnie z dworu pozostały 
szczątki fundamentów i podmurówki. Z dawnej kompozycji parkowej otaczającej dwór, 
pozostało niewiele. Jednakże nadal godna uwagi jest przede wszystkim dobrze zachowana 
aleja parkowa ze wspaniałymi okazami lip oraz kompleks malowniczo położonych stawów. W 
południowej części założenia, przy drodze polnej, ustawiona jest oryginalna drewniana, 
dziewiętnastowieczna kapliczka słupowa z wnęką zakończoną półkoliście i dekorowaną 
stylizowanymi promieniami. W latach 1889-1890 we dworze przebywał Stefan Żeromski, 
jako nauczyciel dzieci ówczesnej właścicielki Anieli Rzążewskiej. Obserwacje i przeżycia 
pisarza związane z tym terenem, znalazły odzwierciedlenie w takich utworach jak: 
„Przedwiośnie”, „Oko za oko”, „Niedobitek”, „Uroda życia”, a także w „Dziennikach”. 

6.7. Budownictwo               

Budownictwo podlaskie głównie opierało się na wykorzystywaniu drewna jako 
podstawowego materiału do wznoszenia budowli. Rozciągające się na olbrzymich połaciach 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZESMYKI 

 

39 

 

lasy, pozwalały na dogodny pobór drewna do budowy. Wśród dawnej zabudowy na terenie 
gminy Przesmyki, zdecydowanie przeważają obiekty drewniane. Obiekty murowane 
stanowią pojedyncze przykłady, np.: spichlerz i obora w zespole folwarcznym w Łysowie.  
 Drewniany materiał nie pozwolił przetrwać wielu budynkom do dnia dzisiejszego.  
Tych  najstarszych  pochodzących z końca XIX i pocz. XX wieku, zachowało się niewiele, np.: 
dom nr 2 w Kukawkach, organistówka w Przesmykach, dom nr 24 w Raczynach, dom nr 9A w 
Starych Rzewuskach. Przeważająca większość budynków ujęta w Gminnej Ewidencji 
Zabytków, datowana jest na lata 20-te i 30-te naszego stulecia. 
 W zabudowie zagród wiejskich na terenie gminy Przesmyki, typowe rozwiązanie 
sprowadza się do założenia składającego się z trzech podstawowych budynków: domu 
mieszkalnego, budynku inwentarskiego i stodoły. W obiektach wchodzących w skład 
siedliska, występuje głównie konstrukcja zrębowa. Podstawę konstrukcji stanowi podwalina 
zwęgłowana na obłap lub na nakładkę z zamkiem, posadowiona na kamieniach polnych lub 
ceglanej podmurówce. Od góry konstrukcję zrębu spinają oczepy związane na nakładkę z 
zamkiem oraz zacięte w oczepie belki stropowe ułożone w poprzek budynku. Więźba 
dachowa konstrukcji krokwiowo - jętkowej, krokwie zaczopowane w opasce, oczepie lub 
belkach stropowych. 
 W zdecydowanej większości budynków występuje zewnętrzny szalunek. Deski 
szalunku z reguły przybijane są w układzie pionowym. Konstrukcja sumikowo - łątkowa do 
wznoszenia zrębu nie jest spotykana. Ten rodzaj konstrukcji stosowano do osadzenia okien i 
drzwi, zwłaszcza w okresie międzywojennym.  
 Na terenie gminy Przesmyki, przeważają domy szerokofrontowe, dwutraktowe, w 
których pomieszczenia tworzą dwa ciągi wnętrz rozplanowanych równolegle do osi 
wzdłużnej budynku. Wnętrzami tymi zwykle są dwie lub trzy izby, komora i sień.  
 Rozplanowanie wnętrz domów występujących na terenie gminy dzielimy zasadniczo 
na dwie grupy: 
- z dośrodkowym układem pomieszczeń, gdzie urządzenia ogniowo - grzewcze są 
usytuowane w centrum budynku a pomieszczenia wnętrza rozmieszczone są wokół tych 
urządzeń, np. dom nr 6 w Cierpigorzu, dom nr 34 w Kamiankach-Czabajach, dom nr 7 w 
Kamiankach Lackich, dom nr 2 w Kukawkach, dom nr 25 w Pniewiskach, dom  przy ul. 11 
Listopada 16 w Przesmykach, dom nr 11 w Raczynach,   
- z osiowym układem pomieszczeń, gdzie pomieszczenia usytuowane są symetrycznie po obu 
stronach budynku, np.: dom nr 37 w Cierpigorzu, dom nr 9 w Kamiankach-Czabajach, dom nr 
17 w Kukawkach, dom nr 30 w Lipinach, dom przy ul. 1 Maja 15 w Przesmykach, dom przy ul. 
1 Maja 31 w Przesmykach.  
 Na terenie gminy Przesmyki, zasadniczo spotykamy cztery typy dachów, mianowicie: 
- dwuspadowe, najczęściej spotykane,  np.: dom nr 39 w Cierpigorzu, dom nr 48 w 
Kamiankach-Czabajach, dom nr 30 w Kamiankach-Nickach, dom nr 6 w Łysowie, dom przy ul. 
1 Maja 9 w Przesmykach, dom nr 18 w Zawadach. 
 - czterospadowe, rzadziej występujące, np.: dom nr 29 w Kamiankach-Czabajach, budynek 
szkoły w Kamiankach Lackich, dom nr 9A w Starych Rzewuskach, dom nr 2 w Zawadach 
- naczółkowe, występujące nielicznie, np. dom nr 42 w Głuchówku, dom nr 59 w Łysowie, 
organistówka w Przesmykach, dom nr 26 w Zawadach. 
- przyczółkowe, należące do unikatowych na tym terenie, np.: dom nr 24 w Raczynach.  
 W wielu domach datowanych od początku XX wieku do lat 50-tych XXI w. , występują 
dekoracyjnie opracowane szczyty, listwy podokapowe, szalunek narożników, nadokienniki, 
ganki itp. Ten rodzaj budownictwa reprezentują przede wszystkim: dom nr 23 i nr 81 w 
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Dąbrowie, dom nr 6 w Kamiankach Lackich, dom przy ul. Kościuszki 13 w Przesmykach, dom 
przy ul. 1 Maja 15 w Przesmykach, dom nr 1 i nr 25  w Tarkowie, .          

6.8. Cmentarze 

Do interesujących nekropoli z terenu Gminy, należy cmentarz parafialny w 
Przesmykach. Został założony w 2 poł. XIX w. Zlokalizowany jest na północno-zachodnim 
skraju miejscowości. Usytuowany przy drodze prowadzącej do Pniewski i zwrócony frontem 
do tej drogi. Położony na terenie płaskim wśród pól uprawnych. Ogrodzony murem pełnym z 
dużych łupanych kamieni polnych. W ogrodzeniu frontowym od strony południowej 
umieszczono bramę z metalowymi skrzydłami bramnymi osadzonymi na murowanych i 
otynkowanych słupach z czterospadowymi daszkami. 

Wytyczony na planie trapezu zbliżonego do prostokąta, ostatnio powiększony w 
kierunku północnym. Zasadniczym elementem kompozycyjnego rozplanowania jest aleja 
główna wiodąca do bramy w kierunku północnym, jednakże będąca w zaniku od miejsca, w 
którym zlokalizowano kaplicę cmentarną. Aleję główną przecinają alejki boczne. Alejki 
boczne obiegają też częściowo cmentarz wzdłuż ogrodzenia. Podział na kwatery w starej 
południowej części jest zatarty, a jedynie jest czytelny w części północnej. Nagrobki 
sytuowane są rzędowo i dwurzędowo, frontem zwrócone w stronę południową, a przy 
alejkach frontami do alejki. W części południowo-zachodniej, na osi alejki głównej 
wzniesiono murowaną i otynkowaną kaplicę cmentarną w stylu neogotyckim. Została 
zbudowana ok. poł. XIX wieku. W elewacji frontowej wyróżnia się trójkątny szczyt ze 
sterczynami. Wewnątrz na wyposażeniu znajdują się ludowe rzeźby św. Kazimierza i św. 
Jacka. Roślinność na cmentarzu jest uboga, rośnie jedynie kilka drzew kilkanaście 
żywotników zachodnich. 

Większość nagrobków o zunifikowanych formach,  pochodzi z II poł. XX wieku i 
wykonana jest z lastrika, betonu i granitu. Starsze nagrobki, często o indywidualnych, 
artystycznie opracowanych kształtach, wykonano przeważnie z piaskowca, granitu, żelaza i 
żeliwa. Wśród nich na uwagę zasługują następujące nagrobki: 
- Józefa Lipińskiego, zm. 1880 r. i Domicelli Lipińskiej, zm.1883 r. 
- Karoliny Kukawskiej, zm. 1886 r., Ignacego Kukawskiego, zm. 1897 r. i Hieronima  
   Kukawskiego, zm. 1913 r. 
- Aleksandra Stańskiego, zm. 1865 r., 
- Wojciecha Wiercińskiego, zm. 1874 r., Julianny z Tarkowskich Wiercińskiej, zm. 1879 r. 
   i Czesławy Wiercińskiej, zm. 1885 r. 
- Tomasza Soszyńskiego, zm. 1893 r., Katarzyny Soszyńskiej, zm. 1900 r. i Klemensa 
   Franciszka Soszyńskiego, zm. 1915 r. 
- Franciszka Kryńskiego, zm. 1913 r., 
- Wacława Paprockiego, zm. 1918 r.  
- Józefy Stańskiej, zm. 1942 r. 
- Ziuteczka Urbana, zm. 1945 r. 
- Józefa Smuniewskiego, zm. 1947 r. 
 

Do skromnych nekropoli wiejskich, należy cmentarz parafialny w Łysowie, założony w 
1936 roku.  Zlokalizowany na południowo-zachodnim skraju miejscowości, przy drodze do 
Łosic, w odległości około 700 m od drogi przez wieś. Położony na znacznym wyniesieniu 
terenu w otoczeniu pól uprawnych. Założony na planie wydłużonego prostokąta o dłuższym 
boku przebiegającym równolegle do drogi Łysów – Łosice, to jest na kierunku północ – 
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południe. Ogrodzony murem pełnym z dużych łupanych kamieni polnych. W ogrodzeniu 
frontowym od strony wschodniej umieszczono bramę z metalowymi skrzydłami bramnymi 
osadzonymi na murowanych słupach. 

 Głównym elementem kompozycyjnym cmentarza jest aleja główna wiodąca od 
bramy w kierunku zachodnim i dochodząca do nowej części ostatnio powiększonego 
cmentarza. Bezpośrednio za bramą cmentarza przebiega alejka boczna w kierunku 
północnym, natomiast w kierunku południowym alejka przebiega w pewnym oddaleniu od 
muru cmentarnego, przy którym rozciąga się kwatera z nagrobkami sytuowanymi 
jednorzędowo, zwróconymi frontami do alejki bocznej w kierunku zachodnim. Aleję główną 
przebiegającą dalej w części zachodniej, przecinają pod kątem prostym, mniejsze alejki 
boczne. Układ kwater jest czytelny. Nagrobki sytuowane są jednorzędowo i  zwrócone są 
frontem w kierunku wschodnim. Roślinność na cmentarzu jest uboga, rośnie tu kilka drzewa 
liściastych i iglastych oraz kilka żywotników zachodnich. 

Nagrobki w większości wykonane są z lastrika, betonu i granitu, pochodzą z II poł.  XX 
wieku. Wśród starszych nagrobków z lat 30-tych i 40-tych XX wieku, wiele wykonanych jest w 
postaci krzyży z kutego żelaza, osadzonych w granitowych cokołach. Do najstarszych 
obiektów należą nagrobki: 

- Stanisława Chibowskiego, zm. 1937 r. 
- Zofii z Radziwonków Sawickiej, zm. 1941 r. 
- Henryka Protasiuka, zm. 1945 r. 
- Anieli Radziwonki, zm. 1947 r. 

6.9. Miejsca pamięci poza cmentarzami 

 Pogranicze Mazowsza i Podlasia było wielokrotnie areną walk toczonych w obronie 
Ojczyzny. Upamiętnia je wiele pomników, dotyczących różnych okresów w dziejach Polski. 
Na terenie Gminy znajdują się też miejsca upamiętnione związane z walkami 
narodowowyzwoleńczymi oraz ważnymi postaciami w historii kraju. Jednym z miejsc 
upamiętnionych jest Kopiec w Zawadach (Majówce), poświęcony Marszałkowi J. 
Piłsudskiemu. Zajmuje on szczególne miejsce ze względu na swą historię oraz formę 
upamiętnienia i wyróżnia gminę Przesmyki w skali Polski. Pomysłodawcą budowy kopca był 
Czesław Dylewicz, miejscowy nauczyciel. W pierwszych planach miał to być kopiec usypany 
przez jedna wieś – Rzewuski Zawady. Trzech gospodarzy z Rzewusk Zawad: Mężyński 
Zygmunt, Sałata Stanisław i Wyrzykowski Stanisław, ze swych parcel w miejscu zwanym 
Majówka, ofiarowali razem kilkaset metrów kwadratowych gruntu leżącego od północnej 
strony szosy Siedlce– Łosice. Na wieść o zamiarze sypania kopca, akces do jego budowy 
zgłosiły wszystkie wsie gminy Przesmyki.   
 Symboliczne sypanie kopca przez całą gminę Przesmyki, przy obecności starosty 
powiatu siedleckiego St. Gulińskiego, rozpoczęło się 12 maja 1936 r. W tym dniu w Łosicach 
odbyło się zebranie interesujących się budową kopca, na którym wybrano Komitet Budowy 
Kopca. Przewodniczącym Komitetu został wybrany starosta Guliński, zastępcą 
przewodniczącego Czesław Dylewicz. Dokładny projekt kopca opracował nauczyciel 
gimnazjum z Siedlec - Jan Komar. Plan budowy kopca uzyskał potem aprobatę Naczelnego 
Komitetu Uczczenia Pamięci Marszałka Piłsudskiego.  Do prac przy sypaniu kopca włączyli się 
mieszkańcy całego powiatu. Trwały one dwa lata. Szacuje się, że kopiec usypano z około 30 
tys. jednokonnych wozów ziemi. Przeliczając na pracę pojedynczego robotnika, 
przepracowano przy jego realizacji ok. 1500 dni roboczych. U podstawy kopiec miał 22 m 
średnicy i wysokości 13 m. Na wierzchołek wiodła serpentynowa ścieżka. Na szczycie 
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ustawiono dwa granitowe głazy sprowadzone z dwóch wsi o charakterystycznych nazwach: 
Kamianki Lackie i Kamianki– Czabaje. Jeden głaz stanowił podstawę, a na drugim wyryto 
napis: „JÓZEFOWI PIŁSUDSKIEMU/ ZIEMIA SIEDLECKA/1936 R.” Na ogólnopolską uroczystość 
otwarcia kopca w dniu 15 maja 1938 r. przybyły najwyższe władze państwowe z 
Prezydentem Ignacym Mościckim i Naczelnym Wodzem Sił Zbrojnych Marszałkiem 
Edwardem Śmigłym-Rydzem na czele. Dla uczestników uroczystego odsłonięcia kopca 
podstawiono dwa specjalne pociągi zatrzymujące się w pobliżu wsi Rzewuski Zawady. Do 
Majówki przybyli uczestnicy nawet z Warszawy i różnych stron Polski.  

Prezydent Ignacy Mościcki w otoczeniu wielu ministrów, wojewodów i generałów 
uczestniczył w uroczystej mszy polowej. Odprawiał ją bp sufragan diecezji siedleckiej Czesław 
Sokołowski, który następnie przy wtórze 21 salw armatnich dokonał odsłonięcia kopca. 
Uroczystość zakończyła defilada wojska, harcerzy, banderii włościan i młodzieży szkolnej. 
Przebieg uroczystości transmitowały wszystkie polskie rozgłośnie radiowe. Kopiec przetrwał 
okupację, ale po wojnie zakopano pomnik, zniszczono serpentynowe ścieżki. W latach 80-
tych XX w. podjęto starania o przywrócenie oryginalnego, pierwotnego wyglądu kopca. 
Pomnik odkopano i ustawiono na poprzednim miejscu, postawiono też wysoki krzyż 
metalowy i wycięto dziko rosnące krzewy. Ponowne odsłonięcie odrestaurowanego kopca 
Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyło się 2 listopada 1988 r.  

W Dąbrowie znajduje się mogiła bohatera wojny polsko-bolszewickiej. W północnej 
części wsi stoi pomnik będący jednocześnie nagrobkiem przy mogile poległego 14 sierpnia 
1920 roku Jana Konarskiego. Żołnierz ten mający około 18 lat, jechał konno skrajem wsi. 
Został trafiony śmiertelnie w pierś w miejscu zwanym przez mieszkańców „Ciernie”. 
Poległego obmyły kobiety, wśród nich Stanisława Kucharczyk. Odmawiając modlitwy, złożyły 
go do przydrożnego grobu. W 1938 r., felczer Feliks Wołosiewicz i nauczyciel Józef Majewski 
postanowili godniej upamiętnić poległego ułana. Po dokonanej 10 listopada ekshumacji 
odbył się następnego dnia uroczysty pogrzeb, w 20 rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Ciało złożono do grobu na działce ofiarowanej w tym celu przez właściciela 
majątku Ignacego Fonberga, który przybył z rodziną. Uroczystościom przewodził komendant 
oddziału Związku Strzeleckiego „Strzelec” Ludwik Kalicki. Oprócz miejscowej ludności 
uczestniczyły władze ze starostą Stanisławem Gulińskim.  

Znamienny pomnik poświęcony marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, ustawiony jest 
przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Przesmykach. W 1932 roku wybudowano w 
Przesmykach pomnik poświęcony Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Ustawiono go przed 
posterunkiem policji. Był to niedużych rozmiarów obelisk wykonany  z szarego granitu. 
Wieńczył go orzeł. Na płycie wyryto napis: ,,Obywatele Gminy Przesmyki bohaterom 
walczącym pod dowództwem Marszałka Józefa Piłsudskiego w rocznicę odparcia najazdu 
Rosji Sowieckiej 1920 R. 1932 R.” Pomnik przetrwał wojnę i zaginął w ciągu jednej nocy na 
początku lat pięćdziesiątych XX w. W 1999 r. Grażyna i Jarosław Łęczyccy odnaleźli na nowo 
zakupionej posesji fragment pomnika z 1932 roku. Wkrótce powstał Społeczny Komitet 
Renowacji Pomnika J. Piłsudskiego. W jego skład weszli: Andrzej Skolimowski - Wójt Gminy 
Przesmyki, Grzegorz Lipiński - dyrektor GOK, Jan Skolimowski - komendant OSP, Helena 
Prokopiuk – przewodnicząca KGW, Edward Dmowski – prezes OSP oraz radni: Stanisław 
Lipiński i Głuchowski. Zebrano pieniądze i przystąpiono do odbudowy. Nowy pomnik 
ustawiono przed budynkiem GOK. Do odbudowy wykorzystano granitową płytę z 1932 r., na 
której wyryto podobiznę Marszałka techniką komputerową. Odsłonięcie pomnika odbyło się 
11 Listopada 2000 r. Poprzedziła je Msza Święta celebrowana przez kapelana WP, ks. 
Karwackiego. Na uroczystościach obecny był Wicestarosta Siedlecki – Leszek Borkowski, 
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Wójt Gminy Przesmyki – Andrzej Skolimowski oraz licznie zebrani mieszkańcy Przesmyk i 
okolicy. Poświęcenia pomnika dokonał ks. proboszcz Walerian Grądzik.        

6.10. Kapliczki, figury i krzyże przydrożne 
Podlasie znane jest z umieszczania kapliczek i krzyży przydrożnych. Na terenie gminy 

Przesmyki, licznie  występują kapliczki, figury i krzyże przydrożne, datowane na wiek XIX i  
I poł. XX wieku. Bardzo często były wznoszone przy alejach i drogach dojazdowych do 
rezydencji pałacowych i dworskich; na skrzyżowaniach dróg; w przydomowych ogródkach. 
Bardzo często stawiano je na pamiątkę ważnych wydarzeń i uroczystości.  

Do najokazalszych obiektów w tej grupie zabytków należą kapliczki domkowe z 
małym wnętrzem dostępnym przez drzwi. W kapliczkach zwykle umieszczano mały ołtarzyk, 
na którym były ustawione figury osób boskich oraz popularnych świętych. Ten typ 
reprezentują murowane kapliczki w:  Kamiankach Lackich nr 30, Kamiankach – Nickach, 
Kukawkach. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje kapliczka w Kukawkach, usytuowana 
w lesie. Historia tego miejsca sięga pocz. XIX w. Zgodnie z przekazywanymi przez wieki 
opowieściami stały tu dawniej trzy krzyże, wzniesione najprawdopodobniej jako 
dziękczynienie za otrzymanie łaski. Postawiono je w pobliżu małej studni, której ściany były 
wyłożone deskami. Źródlaną wodę a potem studnię nazywano ,,Studzianką”. Podobno w 
okresie zaborów przy krzyżach zbierali się i modlili katolicy. Właśnie dlatego carscy agenci 
zdecydowali, żeby krzyże te wykopać. Gdy wykopano pierwszy, przyfrunęły trzy białe gołębie 
i usiadły na nim. Gdy włożono go na wóz, woły zaryczały żałośnie i nie chciały ruszyć z 
miejsca. Widząc to Rosjanie ustawili krzyż w miejscu, gdzie stał dotychczas. Najbardziej 
znanym do dziś wydarzeniem, mającym związek ze źródłem w kukawskim lesie jest 
odzyskanie zdrowia przez mieszkańca Mordów Macieja Łopaty, późniejszego fundatora 
kapliczki. Napadnięty przez rabusiów został poważnie zraniony i pobity. Kolejne kuracje nie 
przyniosły rezultatu. Zachęcony przez znajomych wybrał się do ,,studzianki”. Odwiedzał to 
miejsce kilkakrotnie, a za każdym razem obmywał nogi wodą ze źródełka. Po pewnym czasie 
odzyskał całkowicie zdrowie i w podzięce wybudował kapliczkę z czerwonej cegły. Nad 
drzwiami umocował metalowy krzyż, a niżej wmurował cegłę, na której wykuł rok budowy 
kapliczki - 1906. Wewnątrz kapliczki umieścił obraz Trójcy Przenajświętszej. Od wielu lat, w 
Niedzielę Wielkanocną, odprawiana jest tu uroczysta Msza Św., z udziałem rzesz wiernych.          

Jednym z okazalszych i nie spotykanych w tej formie obiektów małej architektury 
sakralnej, jest słupowa kapliczka przydrożna w Łysowie, usytuowana przy drodze do 
Myszkowic, przy skrzyżowaniu z dawnym wjazdem do zespołu dworskiego (folwarcznego). 
Powszechnie na terenie Gminy występują skromniejsze, murowane kapliczki w postaci 
słupów na rzucie kwadratu lub prostokąta, z małą wnęką, w której umieszcza się rzeźbę lub 
obraz z przedstawieniem postaci boskiej lub świętego. Kapliczki te często zdobione są 
szczycikami, gzymsami, płycinami o różnych formach i nakrywane daszkami wieńczonymi 
krzyżami wykutymi z metalu. Kapliczki w formie słupów spotykamy m.in. w  Łysowie przy 
posesji nr 12 i nr 93. Również kapliczka słupowa zlokalizowana jest też w Kamiankach 
Lackich, przy posesji 51, ale wyróżnia się misternie opracowanym daszkiem w kształcie 
wieżyczki oraz obrobionymi blacharsko sterczynami, zakończonymi równoramiennymi 
krzyżykami. Jeszcze bardziej bogaty program budowlany posiada kapliczka przy posesji 83 w 
Dąbrowie. Zostały w niej zastosowane takie elementy, jak kolumny flankujące wnękę, w 
której umieszczono figurkę świętego.  

Bardzo charakterystyczne dla okolic Przesmyk są murowane i otynkowane kapliczki 
na trójstopniowych cokołach. W górnej części cokołu umieszczana jest wnęka zakończona 
półkoliście, w której zwykle ustawiana jest figurka Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej. W 
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zwieńczeniu znajduje się dekoracyjnie opracowany szczycik stanowiący podstawę dla krzyża 
łacińskiego lub o ramionach zakończonych trójlistnie. Takie kapliczki znajdują się np. w 
Kamiankach Lackich na posesji nr 8, w Przesmykach przy ul. 11 Listopada, a także w 
Dąbrowie na posesji nr 66. Na szczególną uwagę zasługuje słupowa kapliczka drewniana, 
zlokalizowana na południowym skraju Łysowa, przy drodze polnej w pobliżu pozostałości 
zespołu folwarcznego. Kapliczka na planie kwadratu, posadowiona jest na kamiennej 
podmurówce i oszalowana deskami w układzie pionowym. Wewnątrz pomieszczenia 
dostępnego trzema przeźroczami ustawiono figurę „Chrystusa Frasobliwego”. Kapliczkę tę 
opisał Stefan Żeromski w swych „Dziennikach”, w czasie gdy przebywał w Łysowie jako 
nauczyciel dzieci Anieli Rżążewskiej, ówczesnej właścicielki tutejszych dóbr. Kapliczka ta 
została pieczołowicie odrestaurowana w 2007 roku.  

 Figury przydrożne reprezentuje kamienny posąg Chrystusa Niosącego Krzyż, który 
spełnia ważną rolę w układzie przestrzennym założenia kościoła parafialnego w 
Przesmykach. Mianowicie został ustawiony na eksponowanym miejscu przed bramą-
dzwonnicą przykościelną, na osi wytyczonej przez kościół i bramę-dzwonnicę. Zdecydowanie 
najczęściej spotykane są na terenie Gminy, krzyże przydrożne. Posiadają one różne formy i 
przy wznoszeniu ich stosowano różne materiały, jak: granit, piaskowiec, żeliwo, kute żelazo, 
drewno. Metalowe krzyże osadzane w kamiennych cokołach, reprezentuje krzyż w 
Kamiankach – Czabajach, na posesji nr 25. 

6.11. Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków 

Tabela 8. Obiekty wpisane do rejestru zabytków, źródło: opracowanie własne  

l.p. Miejscowość Obiekty wpisane do rejestru zabytków  

1 Dąbrowa  
1. Zespół dworski, działka nr: 1125/3, 850/2 
    a) dwór, mur., ok. 1850 r., nr rej.: A-336 z 30.12.1983 r. 
    b) oficyna, mur., ok. 1850 r., nr rej.: A-336 z 30.12.1983 r. 
    c) park, poł. XIX w.,  nr rej.: A-263 z 17.05.1980 
   - funkcja: muzeum 
   - stan zachowania: dobry 

2 Łysów   
1. Zespół cerkwi gr.-kat., ob. kościoła rzym.-kat. par. pw. Matki 
        Boskiej Różańcowej,      
       a) kościół, mur., 1755 r., nr rej.: A-892 z 07.12.2009 r. 
       b) ogrodzenie, mur., XIX w., nr rej.: A-892 z 07.12.2009 r. 
         - stan zachowania: dobry.     
 2. Zespół dworski, XVIII/XIX, działka nr:1445;1446;1447 
       a) dwór, mur.- drewn., nr rej.: A - 98/505 z 26.03.1962 r.  
       b) pozostałości parku, nr rej.: A - 98/505 z 26.03.1962 r.  
          - stan zachowania: zły. 

3 Przesmyki    1. Zespół kościoła parafialnego pw. św. Jakuba Apostoła,  
        działka nr: 571, 606/11 
        a) kościół, drewn., 1776 r., nr rej.: A - 97/507 z 26.03.1962 r. 
        b) dzwonnica, mur., XIX, nr rej.: A - 97/507 z 26.03.1962 r. 
       - funkcja: kultowa, 
       - stan zachowania: dobry. 
   2. Kaplica cmentarna, mur., poł. XIX w., nr rej. A-747  
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        z 30.05.2007 r. 
       - stan zachowania: dobry.  

4  Zawady     1. Kopiec Marszałka Józefa Piłsudskiego, w lesie „Majówka”, 
        Nasyp ziemny, 1936 r., działka nr: 497,  nr rej.: A- 1012  
         z 23.03.2011 r. 
      - stan zachowania: dobry 

 

6.12. Wykaz obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków 

 
Tabela 9. Obiekty GEZ, źródło: opracowanie własne na podstawie GEZ 

l.p Miejscowość  Nr 
ewid. 
działki 

Obiekt  Funkcja  Materiał  Datowanie Nr w 
GEZ 

Stan 
zachowa-
nia  

1 Górki 244 Dom mieszkalna drewno Lata 
dwudzieste 
XX w 

1/1780 dobry 

2 Cierpigórz 392 Dom mieszkalna drewno Koniec 
XIXw. 

2/1780 dobry 

3 Cierpigórz 394 Dom mieszkalna drewno Pocz. XX w. 2/1780 zaniedban
y 

4 Cierpigórz 468 Dom mieszkalna drewno Pocz. XX w. 3/1760 dobry 

5 Cierpigórz 468 Spichlerz 
drewniany 

rolnictwo drewno Pocz. XX w. 4/1760 dobry 

6 Cierpigórz 472 Dom nie 
użytkowany 

drewno Pocz. XX w. 6/1760 dobry 

7 Cierpigórz 471 Dom mieszkalna drewno Pocz. XX w. 7/1780 zanied-
bany 

8 Głuchówek 150/2 Dom mieszkalna drewno Lata 
trzydzieste 
XX w 

8/1780 dobry 

9 Głuchówek 151/2 Dom nie 
użytkowany 

drewno Koniec XIX 
w. 

9/1780 zanied-
bany 

10 Głuchówek 196/6 Dom mieszkalna drewno Lata 
trzydzieste 
XX w 

10/1780 dobry 

11 Kaliski 122 Dom mieszkalna drewno Pocz. XX w. 11/1780 dobry 

12 Kaliski 119, 
120 

Dom mieszkalna drewno Pocz. XX w. 12/1780 dobry 

13 Kukawki 296/2 Dom mieszkalna drewno Pocz. XX w. 13/1780 dobry 

14 Kukawki 207/1 Dom mieszkalna drewno 1930 r. 14/1780 dobry 

15 Lipiny 115 Dom nie 
użytkowany 

drewno 1921 r. 15/1780 zanied-
bany 

16 Lipiny 112/1, 
112/2 

Dom mieszkalna drewno Lata 
trzydzieste 
XX w 

17/1780 zanied-
bany 
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17 Łysów 556/1, 
556/2 

Cerkiew 
murowana 

kościół ceglane 1755 r. 18/1780 bardzo 
dobry 

18 Łysów 556/1, 
556/2 

Dzwonnica 
murowana 

dzwonnica ceglane Ok. połowy 
XIX w. 

19/1780 bardzo 
dobry 

19 Łysów 1352 Obora 
murowana 

nie 
użytkowany 

mieszane Pocz. XX w. 20/1780 dobry 

20 Łysów 1352 Spichlerz 
murowany 

nie 
użytkowany 

mieszane Pocz. XX w. 21/1780 dobry 

21 Łysów 1447 Ruina 
dworu, 
park 

      22/1780 trwała 
ruina 

22 Łysów 529 Dom mieszkalna drewno Lata 20 XX 
w. 

23/1780 zanied-
bany 

23 Łysów 571 Dom mieszkalna drewno Lata 20 XX 
w. 

24/1780 dobry 

24 Łysów 506/2 Dom nie 
użytkowany 

drewno Lata 20 XX 
w. 

25/1780 bardzo zły 

25 Pniewiski 124 Dom nie 
użytkowany 

drewno Lata 20 XX 
w. 

26/1780 zanied-
bany 

26 Pniewiski 111 Dom nie 
użytkowany 

drewno Lata 
trzydzieste 
XX w 

27/1780 zanied-
bany 

27 Pniewiski 104 Dom nie 
użytkowany 

drewno Lata 20 XX 
w. 

28/1780 zanied-
bany 

28 Raczyny 538 Dom mieszkalna drewno Lata 20 XX 
w. 

29/1780 dobry 

29 Raczyny 268/2 Dom mieszkalna drewno Ok. 1880 r. 30/1780 dobry 

30 Raczyny 279 Dom nie 
użytkowany 

drewno Ok. 1920 r. 32/1780 zanied-
bany 

31 Stare 
Rzewuski 

136 Dom nie 
użytkowany 

drewno Około XIX 
w. 

33/1780 zanied-
bany 

32 Tarków 155/4 Dom mieszkalna drewno Lata 30 XX 
w. 

34/1780 dobry 

33 Tarków 141/2, 
143, 
149, 
150 

Dom nie 
użytkowany 

drewno Lata 30 XX 
w. 

35/1780 zanied-
bany 

34 Tarków 247 Dom mieszkalna drewno Lata 30 XX 
w. 

36/1780 dobry 

35 Zalesie 24 Dom mieszkalna drewno Lata 20 XX 
w. 

37/1780 zanied-
bany 

36 Zawady 287 Dom nie 
użytkowany 

drewno Lata 70 XIX 
w. 

38/1780 dobry 

37 Zawady 315 Dom nie 
użytkowany 

drewno Ok. 1915 r. 39/1780 dobry 

38 Zawady 320 Dom nie 
użytkowany 

drewno Ok. 1915 r. 40/1780 zanied-
bany 

39 Zawady 328 Dom nie 
użytkowany 

drewno Lata 20 XX 
w. 

41/1780 dobry 

40 Zawady 339 Dom nie 
użytkowany 

drewno Lata 30 XX 
w. 

42/1780 zanied-
bany 
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41 Dąbrowa 786 Dom nie 
użytkowany 

drewno Lata 20 XX 
w. 

43/1780 dobry 

42 Dąbrowa 775 Dom nie 
użytkowany 

drewno Pocz. XX w. 44/1780 zanied-
bany 

43 Dąbrowa 721/1 Dom mieszkalna drewno Lata 30 XX 
w. 

45/1780 dobry 

44 Dąbrowa 715 Dom mieszkalna drewno Koniec XIX 
w. 

46/1780 dobry 

45 Dąbrowa 672 Dom nie 
użytkowany 

drewno Ok. 1900 r. 47/1780 dobry 

46 Dąbrowa 636 Dom mieszkalna drewno Lata 20 XX 
w. 

48/1780 zanied-
bany 

47 Kamianki-
Nicki 

33 Dom mieszkalna drewno Lata 20 XX 
w. 

49/1780 dobry 

48 Kamianki-
Nicki 

89 Dom mieszkalna drewno Pocz. XX w. 50/1780 dobry 

49 Kamianki-
Nicki 

87/1, 
87/2 

Dom mieszkalna drewno Lata 20 XX 
w. 

51/1780 zanied-
bany 

50 Kamianki-
Nicki 

27 Dom nie 
użytkowany 

drewno Lata 20 XX 
w. 

52/1780 zanied-
bany 

51 Kamianki-
Nicki 

72 Dom mieszkalna drewno XIX/XX w. 53/1780 zanied-
bany 

52 Kamianki-
Wańki 

95 Dom mieszkalna drewno Lata 30 XX 
w. 

55/1780 bardzo 
dobry 

53 Dąbrowa 1125/
3 

Dwór w 
zespole 
dworskim 

sala 
konferen-
cyjna 

ceglane Ok. 1850 r. 56/1780 dobry 

54 Dąbrowa 850/2 Oficyna 
dworska w 
zespole 
dworskim 

inne ceglane Ok. 1850 r. 57/1780 dobry 

55 Przesmyki 594 Dom mieszkalna drewno Pocz. XX w. 58/1780 dobry 

56 Przesmyki 593 Dom mieszkalna drewno Lata 20 XX 
w. 

59/1780 dobry 

57 Przesmyki 598 Dom nie 
użytkowany 

drewno Lata 20 XX 
w. 

60/1780 zanied-
bany 

58 Przesmyki 571 Kaplica 
cmentarna 

kultowe ceglane Druga 
połowa XIX 
w. 

61/1780 dobry 

59 Przesmyki 606/1
1 

Kościół w 
zespole 
kościoła 

kultowe drewniane 1776 r. 62/1780 dobry 

60 Przesmyki 606/1
1 

Brama i 
dzwonnica 
murowana 
w zespole 
kościoła 

kultowe ceglane Po 1869 r. 63/1780 dobry 

61 Kamianki-
Wańki 

95 Stodoła rolnictwo drewno Lata 30 XX 
w. 

64/1780 dobry 

62 Kamianki-
Czabaje 

20 Dom mieszkalna drewno Pocz. XX w. 66/1780 dobry 
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63 Kamianki-
Czabaje 

125/1 Dom nie 
użytkowany 

drewno XIX/XX w. 67/1780 trwała 
ruina 

64 Kamianki-
Czabaje 

121/2 Dom mieszkalna drewno Ok. 1915 r. 68/1780 zanied-
bany 

65 Kamianki-
Czabaje 

132/2 Dom mieszkalna drewno Lata 20 XX 
w. 

69/1780 dobry 

66 Kamianki-
Czabaje 

146 Dom mieszkalna drewno Pocz. XX w. 70/1780 dobry 

67 Kamianki 
Lackie 

206 Szkoła oświata drewno  Lata 20 XX 
w. 

71/1780 dobry 

68 Kamianki 
Lackie 

241 Dom nie 
użytkowany 

drewno Lata 30 XX 
w. 

72/1780 dobry 

69 Kamianki 
Lackie 

247 Dom mieszkalna drewno Lata 30 XX 
w. 

73/1780 dobry 

70 Kamianki 
Lackie 

224 Dom nie 
użytkowany 

drewno Lata 30 XX 
w. 

74/1780 zanied-
bany 

71 Przesmyki 606/1
1 

Organistó
wka 

nie 
użytkowany 

drewno Druga 
połowa XIX 
w. 

77/1780 dobry 

72 Przesmyki 504 Dom nie 
użytkowany 

drewno Lata 30 XX 
w. 

78/1780 dobry 

73 Przesmyki 605/2 Dom mieszkalna drewno Pocz. XX w. 79/1780 dobry 

74 Przesmyki 525/1 Dom mieszkalna drewno Pocz. XX w. 80/1780 bardzo 
dobry 

75 Przesmyki 698/2 Dom nie 
użytkowany 

drewno Lata 30 XX 
w. 

81/1780 dobry 

76 Przesmyki 705, 
706/2 

Dom mieszkalna drewno Pocz. XX w. 82/1780 bardzo 
dobry 

77 Przesmyki 531 Dom mieszkalna drewno Pocz. XX w. 83/1780 bardzo zły 

78 Przesmyki 493 Spichlerz rolnictwo drewno Pocz. XX w. 84/1780 bardzo 
dobry 

79 Dąbrowa   Kapliczka kultowe ceglane Pocz. XX w. 85/1780 dobry 

80 Kamianki-
Nicki 

  Kapliczka kultowe ceglane Rok 1944 86/1780 dobry 

81 Przesmyki 601/1, 
602/3 

Dom mieszkalna drewno Rok 1929 87/1780 bardzo 
dobry 

82 Przesmyki 597 Dom mieszkalna drewno Pocz. XX w. 88/1780 zanied-
bany 

83 Zawady - 
Majówka 

497 Kopiec 
Piłsud-
skiego 

inne   1936 r. 89/1780 dobry 

84 Dąbrowa 305 Pomnik inne betonowe/ 
żelbetowe 

1938 r. 90/1780 dobry 

85 Przesmyki 571 Cmentarz kultowe   II połowa 
XIX w. 

94/1780 dobry 

86 Kukawki   Kapliczka kultowe ceglane 1906 r. 95/1780 dobry 

87 Łysów 989/2, 
990/2, 
1005 

Cmentarz kultowe   ok. 1936 r. 96/1780 dobry 
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7. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW, W TYM OCHRONY 
ICH ZDROWIA, ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI I JEJ MIENIA ORAZ POTRZEB I 
MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY  

Przez jakość życia rozumie się możliwość zaspokajania potrzeb ludności. Zależy ona od 
stanu źródeł utrzymania ludności, jej aktywności ekonomicznej, infrastruktury technicznej i 
społecznej, warunków mieszkaniowych, sposobu spędzania wolnego czasu i innych.  

7.1. Ludność 

Według oficjalnych, aktualnych statystyk GUS, ludność według faktycznego miejsca 
zamieszkania gminy Przesmyki na dzień 31.12.2014r. wynosiła 3414 osób, w tym liczba 
kobiet wynosiła 1686, zaś mężczyzn: 1428.   

Na 1 km2 przypadało ok. 29 osób, co oznacza, że Gmina należy do słabo zaludnionych- 
gęstość zaludnienia w powiecie siedleckim wynosiła w 2014r. 51 osób/ 1 km2, zaś w całym 
województwie mazowieckim: 150 osób/ 1 km2.  

Według Statystyki mieszkańców liczba mieszkańców (wg stałego pobytu) na dzień 
31.12.2015r. wynosiła 3426 osób11.  

Do dalszych analiz zmian w liczbie ludności Gminy zostały wykorzystane zarówno 
najaktualniejsze dane ze Statystyki mieszkańców, jak i dane GUS. Ze względu na wyznaczenie 
ogólnego, wiodącego trendu, rozbieżności między danymi GUS  a innymi źródłami danych nie 
wpływają na generalne wnioski.  

 

Liczba ludności gminy Przesmyki w latach 2000- 2014
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Wykres  4. Zmiana liczby ludności na przestrzeni lat w gminie Przesmyki, źródło: opracowanie własne 
na podstawie BDL, dane za lata 2000- 2014. 

 
Ludność w Gminie rozmieszczona jest nierównomiernie. Wg stanu na koniec 2015 roku 

najbardziej liczną miejscowością w gminie Przesmyki jest Łysów- liczy ona 640 mieszkańców, 
a następnie miejscowość gminna (Przesmyki)- 341 osób, Dąbrowa (310 osób) i Wólka 
Łysowska (293 osoby). Najmniej liczna jest miejscowość Zalesie- 33 mieszkańców12.  

 

                                                 
11 Dane pozyskane z Urzędu Gminy Przesmyki w dniu 04.03.2016r., Statystyka mieszkańców 
12 Dane pozyskane z Urzędu Gminy Przesmyki w dniu 04.03.2016r., Statystyka ludności- pobyty stałe 
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Gmina Przesmyki charakteryzuje się odpływem ludności. W 2014r. zarejestrowano 
spadek liczby ludności na 1000 mieszkańców o niemal 17 osób w porównaniu z rokiem 
poprzednim (2013)13. Bezwzględna liczba ludności zmniejszyła się w przeciągu 14 lat (2000- 
2014) o 469 osoby.  

 

Liczba ludności w miejscowościach gm. Przesmyki w 2015r. 
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Wykres  5. Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach Gminy  Przesmyki, źródło: 
opracowanie własne na podstawie danych UG na stan 31.12.2015r. 

 
Największy odpływ ludności na przestrzeni ostatnich 5 lat zarejestrowano w 

miejscowościach: Górki, Kamianki- Wańki i Zalesie (ok. 12-13%). Ubytek ten spowodowany 
jest między innymi  wyjątkowo niskim przyrostem naturalnym (-13,4 na 1000 osób w 2014r.) 
oraz ujemnym saldem migracji na pobyt stały (-28 osób w 2014r.). Migrują głównie ludzie 
młodzi, wkraczający w wiek produkcyjny, przez co jednocześnie rejestruje się coraz mniejszą 
liczbę urodzeń. W wyniku tego następują niekorzystne  zmiany w strukturze wiekowej 
ludności gminy  Przesmyki, tj. starzenie się ludności.  

 

Wg GUS w 2014r. zarejestrowano  500 osób w wieku do 14 lat, 2218 osób w wieku 15- 64 
lat oraz 686 osób powyżej 65 roku życia. Mimo dość dużego odpływu ludności w Gminie 
utrzymuje się względna równowaga płci (w końcu 2014 roku 98 kobiet na 100 mężczyzn, 
współczynnik feminizacji wynosił 102).  

 

                                                 
13 Dane GUS, BDL, za 2013 oraz 2014r.  
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Biologiczne grupy wieku w gminie Przesmyki 
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Wykres  6. Procentowy udział ludności wg grup biologicznych, źródło: opracowanie własne na 
podstawie BDL, dane za 2014r. 

Strukturę wiekową ludności Gminy, podobnie jak w całym kraju, charakteryzuje 
zróżnicowana liczebność poszczególnych roczników, określana mianem wyżów i niżów 
demograficznych. W najbliższych latach do poszczególnych typów szkół będą nadal wkraczać 
roczniki o małej liczebności, co wpłynie na dalsze zmniejszanie liczby uczniów. Na podstawie 
danych GUS, liczba osób w wieku szkoły podstawowej (7-12 lat) wynosząca w Gminie w 2014 
roku ok. 225 będzie obniżać się do ok. 196 osób w 2018r. Ludność w wieku gimnazjalnym 
zmniejszy się ze 111 w 2014 do ok. 100 w 2018 roku. Liczba osób w wieku licealnym (16-18 
lat), wynosząca w 2014r. roku 131 osób, będzie ulegać wahaniom w przedziale 126-14614. 
Zmiany te nie powinny wywołać większych perturbacji w funkcjonowaniu szkół. W 
najbliższych latach należy się liczyć ze zwiększeniem liczebności generacji w wieku 
poprodukcyjnym (60 i więcej lat kobiety, 65 i więcej lat mężczyźni), gdyż generację tę już 
zaczęły zasilać liczne roczniki z powojennego wyżu demograficznego. Sytuacja ta w skali 
Gminy  zwiększy i tak bardzo wysoki udział ludności w wieku poprodukcyjnym, a więc 
świadczeniobiorców ZUS i KRUS. 

Generacja ludności w wieku produkcyjnym, zacznie się stopniowo kurczyć, gdyż będą ją 
zasilać roczniki o coraz mniejszej liczebności. Z drugiej zaś strony roczniki o dużej liczebności 
z powojennego wyżu demograficznego będą osiągać wiek emerytalny. Zmniejszanie zasobów 
pracy będzie wpływać ograniczająco na poziom bezrobocia. 
 

                                                 
14 Prognozowane liczby są przybliżeniem; pod wpływem czynników zewnętrznych, m.in. migracji mogą zostać 
obniżone 
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Rysunek 3. Ludność gminy Przesmyki na przestrzeni lat 1996- 2015- rozmieszczenie i zmiany w liczbie, 
źródło: opracowanie własne  

7.2. Osadnictwo   

 Gmina Przesmyki należy do jednostek administracyjnych o promienistej strukturze 
przestrzennej z niemalże centralnie położonym – w stosunku do obszaru Gminy i układu 
komunikacyjnego – ośrodkiem gminnym. Struktura osadnicza wynika ze struktury terenów 
rolnych. Nosi ona wyraźne ślady historycznego układu własności (duże majątki w Dąbrowie i 
Łysowie, drobne własności w pozostałych rejonach Gminy).  Centrum Gminy w znaczeniu 
funkcjonalnym, jest wieś Przesmyki. Jest to ośrodek o średnio wykształconym układzie 
osadniczym. Wsie Dąbrowa i Łysów swoją wielkością, charakterem mogą stanowić ośrodki 
równorzędne, szczególnie miejscowość Łysów. Mankamentem jest peryferyjne położenie, 
nie zapewniające dogodnych połączeń z pozostałymi obszarami Gminy.  
 Na obszarze Gminy dominują wsie o zabudowie zwartej, położone mniej lub bardziej 
centralnie w stosunku do obsługiwanego areału i równomiernie rozmieszczone na terenie 
Gminy układy zabudowy są słabo wykształcone, dominują układy promieniste i uliczne 
przechodzące w promieniste. Osadnictwo rozproszone występuje głównie w Wólce 
Łysowskiej.  
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 Na obszarze Gminy dominuje zabudowa zagrodowa oraz mieszkaniowa 
jednorodzinna.   
 W ostatnim okresie obserwuje się zjawisko zagospodarowywania opuszczonych 
zabudowań rolniczych przez mieszkańców miast, często członków rodzin byłego właściciela. 
Odrestaurowane budynki są miejscem wypoczynku weekendowego dla nowego właściciela i 
jego rodziny.  

7.3. Aktywność ekonomiczna ludności 

Rynek pracy 
          Znaczna część ludności aktywnej zawodowo pracuje w rolnictwie. Spis powszechny 
2002 r. ustalił, że na 3817 mieszkańców Gminy z pracy  utrzymywało się 2319 osób tj.60,76%, 
w tym:   

 z pracy najemnej - 687 osób tj.17.99% 

 z pracy w rolnictwie - 1544 osób tj.40,45% 

 z pracy na własny rachunek (nierolniczej) - 88 osób tj. 2,32%   

 z rent i emerytur utrzymywało się - 1389 osób tj. 36,38% 

 z innych źródeł -  109 osób tj.2,86%  
      Liczba bezrobotnych w Gminie wg danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach na 
luty 2016r. wynosiła 102 osoby. Procentowy udział bezrobotnych wśród osób w wieku 
produkcyjnym wynosił 5,4% w 2014r. Jednak wiele mieszkańców jest nie zarejestrowanych 
jako bezrobotni i są gotowi podjąć pracę zawodową. W latach 2003- 2014 liczba 
bezrobotnych spadła o 101 osób. Jedną z ważnych przyczyn bezrobocia są stosunkowo niskie 
kwalifikacje części osób poszukujących pracy. Rozmiary i cechy bezrobocia stawiają je w 
rzędzie najważniejszych i jednocześnie najtrudniejszych do rozwiązania problemów 
ekonomicznych, politycznych i społecznych. Liczba pracujących na terenie Gminy poza 
rolnictwem indywidualnym, bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w 
zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, duchownych oraz pracujących w 
organizacjach, fundacjach i związkach oraz bez podmiotów gospodarczych o liczbie 
pracujących do 9 osób  wynosiła na koniec 2014 roku 107 osób15.  

Według dostępnych danych z 200616 roku (brak dostępu do nowszych danych) z 
Gminy wyjeżdżało codziennie do pracy 160 osób, zaś przyjeżdżało na teren Gminy 34. 
Oznacza to, że skala dojazdów do pracy jest stosunkowo duża. 
 
Pozarolnicza działalność gospodarcza 

 W rejestrze REGON na koniec 2015r. roku figurowało 119 podmiotów gospodarczych, 
w tym 14 z sektora publicznego, zaś 105 z sektora prywatnego. W strukturze osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007 największy udział posiadają: 
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (22), handel hurtowy i detaliczny; naprawa 
pojazdów (18), budownictwo (18),   przetwórstwo przemysłowe (8).  

                                                 
15 Według BDL GUS 2014  
16 Dane BDL, 2006  
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Liczba podmiotów gospodarczych w latach 2009- 2015
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Wykres  7. Liczba podmiotów gospodarczych w gminie wg podziału na sektor prywatny, publiczny i 
ogółem, źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, BDL, dane za lata 2009- 2015r.  

W gminie Przesmyki liczba podmiotów gospodarczych wahała się w przeciągu ostatnich 
lat, w ostatnim roku zanotowano wzrost o 7 podmiotów w stosunku do roku poprzedniego. 
Prognozy wskazują, iż tendencja ta będzie się nadal utrzymywać, jednak zmiany w liczbie 
będą nie przekroczą 15- 20 podmiotów ogółem.  
 
Tabela 10. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wg sekcji PKD 2007, źródło: GUS, BDL, 
za 2015r.  

Sekcja wg 
PKD 

Opis 
Liczba 
podmiotów  

A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 22 

C Przetwórstwo przemysłowe 8 

F Budownictwo 18 

G 
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 
włączając motocykle 

18 

H Transport i gospodarka magazynowa 3 

I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 3 

J Informacja i komunikacja 1 

K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 5 

M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 3 

N Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 1 

Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 3 

S, T, U 
Pozostała działalność usługowa oraz Gospodarstwa domowe 
zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące 
wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 

1 
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Według statystyk GUS na 2014r. największa liczba podmiotów zlokalizowana jest w 
miejscowości gminnej (Przesmyki) oraz w Łysowie. Miejscowości: Łysów, Wólka Łysowska 
oraz Zawady, jako jedyne odnotowały zwiększenie podmiotów gospodarczych w przeciągu 
ostatnich kilku lat. W pozostałych miejscowościach zauważa się spadek, największy w 
Lipinach, Dąbrowie i Przesmykach, co przedstawia poniższy wykres.  

Liczba podmiotów gospodarczych wg miejscowości w 

latach 2009 i 2014
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Wykres  8. Podmioty gospodarcze wg miejscowości w gminie Przesmyki, źródło: BDL, 2015  

7.4. Budżet gminny17 

 Dochody budżetu Gminy  ogółem w poszczególnych latach w okresie 2004-2015 
kształtowały się na poziomie od 4,3 mln zł w 2002 roku do 10 mln w 2014 roku. Ważną 
pozycją dochodów są dochody własne, które średnio w latach 2002-2015 stanowiły 25% 
ogólnej kwoty dochodów, a więc ich poziom w stosunku do innych gmin wiejskich był 
relatywnie wysoki. Główną pozycję dochodów własnych stanowią udziały w podatkach 
stanowiących dochody budżetu państwa, zwłaszcza w podatku dochodowym od osób 
fizycznych oraz podatki od nieruchomości i rolnych. Subwencja ogólna średnio w latach 
2002-2014 stanowiła ok. 52% dochodów ogółem i była główną częścią dochodów 

                                                 
17 Dane pozyskane z UG Przesmyki, aktualność na  marzec 2016r.  
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budżetowych Gminy . Trzecią pozycją dochodów są dotacje celowe z budżetu państwa, które  
w omawianym okresie stanowiły 22,5% ogólnej kwoty dochodów.  

 Poziom wydatków ogółem musi być w skali każdego roku zbliżony do poziomu 
dochodów. W strukturze wydatków bieżących największą pozycję stanowią wydatki na 
oświatę (3,8 mln zł w 2015r.) oraz pomoc społeczną (1,51 mln zł w 2015r.) i administrację 
publiczną (1,4 mln zł w 2015r.), co przedstawia poniższy wykres:   

Wydatki bieżące na 2015r.  
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Wykres  9. Wydatki bieżące gm. Przesmyki w 2015r. , źródło: dane UG, 2015 

 

 Z punktu widzenia rozwoju Gminy  i poprawy warunków życia mieszkańców istotne są 
wydatki inwestycyjne. W latach 2011- 2015 w Gminie przeznaczano średnio 30% dochodów 
ogółem na wydatki inwestycyjne. W 2015r. stanowiły one 29% wydatków ogółem budżetu 
Gminy , co na tle ogółu gmin oznacza wysoki poziom inwestowania. Wiązały się one głównie 
z przebudową i modernizacją dróg oraz odnową i rozwojem wsi, co zostało wskazane na 
poniższym wykresie:  

 

Wydatki inwestycyjne w 2015r. 
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12%Przebudowa i
modernizacja dróg
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Wykres  10. Podział wydatków inwestycyjnych w 2015r. , źródło: dane UG, 2015 
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7.5. Komunikacja zbiorowa 

 Podstawą dla prawidłowego funkcjonowania transportu jest odpowiednia sieć dróg 
kolejowych i kołowych, częstotliwość połączeń kolejowych i autobusowych utrzymywanych z 
innymi miastami. Istotną rolę pod względem turystycznym odgrywają również parkingi. 
Dostępność komunikacyjna jest elementem kluczowym z punktu widzenia możliwości 
rozwoju.           

 Gmina Przesmyki obsługiwana jest przez komunikację autobusową i przez 
prywatnych przewoźników oraz, w niewielkim stopniu, kolejową. Komunikacja kolejowa ma 
niewielkie znaczenie dla Gminy, ponieważ jedyny przystanek kolejowy w Cierpigorzu 
położony jest w południowym rejonie Gminy  w pobliżu granicy z gminą Mordy. Obsługuje on 
linię dwutorową relacji Siedlce- Mordy- Hajnówka. Nie odgrywa on żadnego znaczenia 
gospodarczego.  

Przystanki rozmieszczone są w Gminie w miejscowościach:  
 

Tabela 11. Wykaz przystanków na terenie gminy Przesmyki, dane UG 2015r.  

MIEJSCOWOŚĆ LICZBA PRZYSTANKÓW  

 Cierpigórz 1 

 Dąbrowa 
  

3 

 Głuchówek 1 

 Górki 1 

 Kaliski 1 

 Kamianki Lackie 
  

3 

 Kamianki-Czabaje 1 

 Kamianki - Wańki 1 

 Kukawki 1 

 Lipiny 2 

 Łysów 
  

5 

 Pniewiski 1 

 Przesmyki 
 

4 

 Raczyny 1 

 Stare Rzewuski 1 

 Tarków 1 

 Tarkówek 
  

2 

 Wólka Łysowska 1 

 Zalesie 1 

 Zawady 
  

2 

 

7.6. Zasoby i warunki mieszkaniowe 

 Zasoby i warunki mieszkaniowe ludności ocenia się jako dobre. Występuje tu głównie 
zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa  jednorodzinna.  

 Mieszkania w gminie Przesmyki są stosunkowo duże, a standard ich wyposażenia w 
podstawowe instalacje jest nieco niższy niż przeciętny na terenach wiejskich województwa 
mazowieckiego. W końcu 2014 roku na ogólną liczbę 1234 mieszkań w Gminie - wodociąg 
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posiadało 76%, łazienkę 55%, centralne ogrzewanie 47% 18. Zauważa się jednak sukcesywną 
poprawę stopnia wyposażenia mieszkań na przestrzeni lat.  

 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Przesmyki wynosiła 
88,1m2, a powierzchnia na 1 osobę 31,8m2. W Gminie, w 2014r., poza własnością prywatną 
mieszkań było 17 mieszkań stanowiących mienie komunalne.  

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
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Wykres  11. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania przypadająca na 1 osobę w latach 2002- 
2014, źródło: opracowanie własne na podstawie BDL, dane za 2000- 2014r. 

Według prognoz wyznaczonych na podstawie tendencji rejestrowanych w ostatniej 
dekadzie, przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę będzie wzrastać, do ok. 
45m2 na 1 mieszkańca, co wiąże się bezpośrednio ze wzrostem jakości życia (porównanie: 
wyk. 11 i 12).  

 

Prognozowana przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
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Wykres  12. Prognozowana przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania przypadająca na 1 osobę 
do 2045r., źródło: opracowanie własne 

O wzrastającym poziomie życia świadczy również przeciętna liczba osób w 
mieszkaniu, która będzie spadała, zgodnie z rejestrowanym trendem (wykresy poniżej).  

 

                                                 
18 Dane GUS, BDL, za 2014r.  



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZESMYKI 

 

59 

 

Przeciętna liczba osób w mieszkaniu 
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Wykres  13. Przeciętna liczba osób w mieszkaniu w latach 2002- 2014,  źródło: opracowanie własne 
na podstawie BDL, dane za lata 2002- 2014r 

Prognozowana przeciętna liczba osób w mieszkaniu 
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Wykres  14. Prognozowana przeciętna liczba osób w mieszkaniu na lata 2020, 2025, 2030, 2035, 
2040, 204519, źródło: opracowanie własne 

 

7.7. Handel i usługi 

Sieć handlowa w Gminie jest dostosowana do potrzeb. Uruchomienie w poszczególnych 
miejscowościach sklepów czy punktów świadczących usługi wyznacza popyt. Obecnie  
dobrze sieć handlowa jest rozwinięta- sklepy znajdują się w  miejscowościach: Łysów, 
Dąbrowa, Kamianki- Czabaje i Przesmyki, które są największym skupiskiem punktów 
sprzedaży i usług w Gminie . Tam gdzie ich nie ma dociera m.in. handel obwoźny. Na terenie 
Gminy nie istnieją targowiska. Większymi miejscami zakupów dla mieszkańców Gminy są: 
Łosice, Siedlce, Mordy.  

                                                 
19 Wartości wyekstrapolowane na podstawie danych z lat ubiegłych  
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7.8. Szkoły. Przedszkola 

W gminie Przesmyki znajdują się 2 Zespoły Szkół: w Łysowie oraz w Przesmykach, w 
których liczba uczniów w roku 2016r. wynosiło odpowiednio: 120 oraz 170 uczniów (razem- 
290 uczniów). Ponadto funkcjonuje Zespół Obsługi Szkół w Przesmykach.  
Liczba uczniów  w poszczególnych latach przedstawiała się następująco: 
 
Tabela 12. Liczba uczniów w roku szkolnym 2014/ 15, źródło: dane UG, stan na 2016r 

Lp. Szkoły- liczba uczniów rok szkolny 2015/16 

1. Szkoła Podstawowa w Przesmykach 107 

2.  Publiczne Gimnazjum w Przesmykach 63 

3.  Szkoła Podstawowa w Łysowie 76 

4. Publiczne Gimnazjum w Łysowie 44 

 
 Liczba uczniów w gminie Przesmyki systematycznie spada, co jest zauważalnym 

stałym trendem. Zmniejszająca się liczba uczniów nie wpłynie na obniżenie stopnia 
organizacyjnego szkół. Dla usprawnienia funkcjonowania oświaty w Gminie utworzone 
zostały zespoły szkół, w skład których wchodzą: Zespół Szkół w Przesmykach: Szkoła 
Podstawowa, Publiczne Gimnazjum, Przedszkole Publiczne, Zespół Szkół w Łysowie: Szkoła 
Podstawowa, Gimnazjum Publiczne, Przedszkole Publiczne.  
 

 
Rysunek 4. Lokalizacja placówek edukacyjnych w miejscowości Przesmyki 

Współczynnik skolaryzacji brutto wynosi:  
a) szkoły podstawowe: 79,83% 
b) szkoły gimnazjalne: 96,49% 20.  

 Średnia liczba uczniów w klasie w szkołach podstawowych i gimnazjalnych ogółem 
wynosi ok. 17 uczniów.   

                                                 
20 Dane GUS, BDL, za 2014r. 
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 Według danych GUS w roku 2012 (brak aktualniejszych danych) w szkołach  
przypadało ok. 6,5 uczniów na 1 komputer z dostępem do Internetu przeznaczony do użytku 
uczniów.  
 Na terenie Gminy działają dwa przedszkola obejmujące opieką wychowawczą dzieci 
w wieku 3-6 lat, oraz 6-latków w ramach klasy „0”. Liczba dzieci i miejsc w przedszkolach 
wynosiła: 
 

Tabela 13. Liczba dzieci w przedszkolach w latach 2011- 2014, źródło: GUS, BDL, za 2011- 2014  

 

Tabela 14. Liczba dzieci w przedszkolach, rok szkolny 2015/16, źródło: dane UG Przesmyki, aktualność 
na 2016r.  

Lp. Przedszkola- liczba dzieci  Rok szkolny 2014/15 

1. Przedszkole w Przesmykach 41 

2. Przedszkole w Łysowie  28 

 Razem: 69 

 
Ważnym czynnikiem polityki rozwoju jest poziom wykształcenia społeczeństwa 

gminnego, a przedstawia się ono następująco: 
 
Tabela 15. Poziom wykształcenia ludności, GUS, 2014r. 

Lp. 
ludność w wieku 15 lat i więcej 

 
ogółem % 

Ogółem 3069 100 

1. wyższe 76 2,5 

2. policealne i średnie 518 16,9 

3. zasadnicze zawodowe 770 25,1 

4. podstawowe ukończone, nieukończone i bez wykształcenia szkolnego 1705 55,5 

 
 Poziom wykształcenia mieszkańców Gminy  jest średni. Udział ludności z wyższym 

wykształceniem wynosi 2,5%, przy 10% w województwie mazowieckim oraz ok.7% w kraju. 
Poziom wykształcenia społeczeństwa gminnego jest dość niski - 55,5% mieszkańców Gminy  
posiada wykształcenie podstawowe lub jest bez wykształcenia szkolnego. Dla tej grupy 
ludności podniesienie poziomu wykształcenia może być poważnym problemem. Wśród 
kobiet mieszkających w gminie Przesmyki największy odsetek ma wykształcenie podstawowe 

Placówki wychowania przedszkolnego- ogółem  

 Rok:  2011 2012 2013 2014 

Liczba dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego 

 osoba 78 58 60 68 

Miejsca w placówkach wychowania przedszkolnego 

 msc. 82 80 80 79 
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ukończone (28,2%) oraz zasadnicze zawodowe (19,7%). Mężczyźni najczęściej mają 
wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,9%) oraz podstawowe ukończone (27,6%)21.  

7.9. Opieka zdrowotna i problemy społeczne   

 Zadania opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia realizują niepubliczne zakłady opieki 
zdrowotnej: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Ewita”- Przychodnia w Przesmykach 
oraz Ośrodek Zdrowia Filia w Łysowie, świadczące usługi w zakresie medycyny rodzinnej oraz 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Dentos” w Przesmykach, świadczący usługi w 
zakresie usług stomatologicznych. Baza lokalowa modernizowana w 2003 r. ma wysoki 
standard techniczny.  

 Nocną pomoc medyczną dla mieszkańców terenu Gminy  świadczą następujące 
placówki: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej RM- MEDITRANS w Siedlcach 
oraz Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach.  

 Pomoc społeczna wspiera osoby potrzebujące w wysiłkach zmierzających do 
zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych oraz umożliwienia im bytowania w warunkach 
odpowiadających godności człowieka. Do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w 
gminie Przesmyki została powołana jednostka organizacyjna - Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Działania podejmowane przez pracowników socjalnych opierają się na dobrym 
rozpoznaniu potrzeb środowiska lokalnego i inicjowaniu sposobów ich zaspokajania. 

 Na terenie Gminy realizowany jest również Gminny Program Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Program Przeciwdziałania Narkomanii które mają 
zapobiegać szerzeniu się uzależnień i przeciwdziałać marginalizacji i alienacji osób 
dotkniętych problemem alkoholowym i narkomanią. 

Problemy z powodu których została przyznana pomoc w GOPS w Przesmykach w 
latach 2010 - 2014, kształtują się następująco: 
 

Powody przyznania pomocy w GOPS Przesmyki  w latach 2010-2014
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Wykres  15. Powody przyznania pomocy w GOPS Przesmyki  w latach 2010-2014, źródło dane GOPS 
Przesmyki 

 

                                                 
21 Dane GUS, BDL, za 2014r.  
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Dane ukazane na przestrzeni ostatnich pięciu lat wskazują na utrzymujący się wysoki 
wskaźnik rodzin korzystających z pomocy z powodu ubóstwa, długotrwałej lub ciężkiej 
choroby i niepełnosprawności, a także wzrost ilości rodzin w których występuje problem 
alkoholizmu, bezrobocia i niepełnosprawności. Zaznaczyć należy, że często w poszczególnych 
rodzinach mamy do czynienia z kumulacją niekorzystnych zjawisk. 

Długotrwałe pozostawanie bez pracy, narastające zjawisko ubóstwa, brak stabilizacji, 
powodują zagrożenie patologią i wykluczeniem społecznym.  
 
Liczba świadczeniobiorców pomocy społecznej w ostatnich 5 latach wynosiła: 

 2010 r. – 166 rodzin, 262 osoby korzystające z pomocy (w tym 87 długotrwale), 

 2011 r. – 189 rodzin, 284 osoby korzystające z pomocy (w tym 99 długotrwale), 

 2012 r. – 162 rodzin, 243 osoby korzystające z pomocy (w tym 89 długotrwale), 

 2013 r. – 139 rodzin, 228 osób korzystających z pomocy (w tym 82 długotrwale), 

 2014 r. – 155 rodzin, 235 osób korzystających z pomocy (w tym 93 długotrwale), 

 

Osoby i rodziny, którym udzielono pomocy i wsparcia w latach 2010-2014
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Wykres  16. Osoby i rodziny, którym udzielono pomocy i wsparcia w latach 2010-2014, źródło dane 
GOPS Przesmyki 

Wykres przedstawia rzeczywistą liczbę rodzin i osób objętych świadczeniami pomocy 
społecznej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przesmykach na przestrzeni 
ostatnich pięciu lat. Ilość osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej po wzroście w 
2011r. w ostatnich latach nieznacznie maleje i stanowi około 7% ogółu mieszkańców.  

 
Poza realizacją w/w zadań Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje także inne poza 

pomocowe zadania, w tym: 
 przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego, 

 prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, 

 potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, 

 wydawanie Kart Dużej Rodziny 
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Liczba rodzin i osób pobierających świadczenia rodzinne
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Wykres  17. Liczba rodzin i osób pobierających świadczenia rodzinne, źródło: dane GOPS Przesmyki  

 

7.10. Kultura. Sport. Rekreacja 

 Bazę dla kultury stanowią Gminny Ośrodek Kultury w Przesmykach oraz świetlice 
wiejskie zlokalizowane w 12. miejscowościach: w  Dąbrowie, Głuchówku, Górkach, 
Kamiankach-Czabajach, Kamiankach Lackich, Kamiankach-Nickach, Kukawkach, Lipinach, 
Łysowie, Wólce Łysowskiej, Pniewiskach i Zawadach.  W ramach projektów Odnowa i Rozwój 
Wsi zmodernizowano łącznie 7 obiektów (wg danych gminnych na rok 2015r.). Pozostałe 
obiekty wymagają modernizacji z uwagi na zły stan techniczny. W zmodernizowanych 
obiektach działają siłownie, publiczne punkty dostępu do Internetu oraz (w jednym 
przypadku) plac zabaw. Obiekty świetlic wykorzystywane są jako miejsce zgromadzeń 
(zebrania, szkolenia, wesela itp.). 

 W ramach realizacji projektu e- sołectwa u wszystkich sołtysów zostały uruchomione 
publiczne punkty dostępu do Internetu.  

 Działalność kulturalną prowadzi Gminny Ośrodek Kultury w Przesmykach. Jest on 
instytucją zajmującą się upowszechnianiem kultury na terenie wiejskim. Ponadto, przez 
teren Gminy przebiega również atrakcyjny turystycznie „Szlak Żeromskiego”, cieszący się 
powodzeniem zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej. Co roku pod koniec września jest 
organizowany festyn „Dokopiny Ziemniaka”, promujący region. 

 Przy Gminnym Ośrodku Kultury działa od 1983 roku zespół folklorystyczny 
„Przemyczanki”, który występując w kraju i za granicą promuje Gminę oraz podlaski folklor.  
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Tabela 16. Imprezy organizowane przez GOK, źródło: GUS, BDL, za lata: 2011- 2014   

Imprezy organizowane przez jednostkę  

  2011 2012 2013 2014 

ogółem 14 10 15 12 

wystawy 2 1 2 2 

występy zespołów amatorskich 3 2 3 2 

występy artystów i zespołów zawodowych 1 1 1 1 

prelekcje, spotkania, wykłady 4 3 4 3 

imprezy turystyczne i sportowo - 
rekreacyjne 2 1 3 2 

konkursy 2 2 1 1 

inne - 0 1 1 

 
 W Przesmykach mieści się Gminna Biblioteka Publiczna w Przesmykach istniejąca od 

1950 roku. Według danych GUS, liczba komputerów z dostępem do Internetu dostępnych 
dla czytelników w 2014r. wynosiła 3, zaś liczba czytelników stanowiła 12% ogółu ludności, a 
na 1 czytelnika przypadało niemal 14 wypożyczeń księgozbioru (liczącego w 2014r. ok. 17 tys. 
pozycji)22.  

 Bazę sportową na terenie gminy  Przesmyki stanowią głównie obiekty zlokalizowane 
w placówkach oświatowych w Przesmykach i Łysowie. Są one wyposażone w sale 
gimnastyczne, boiska trawiaste do gry w piłkę nożną, boiska wielofunkcyjne ze sztuczną 
nawierzchnią oraz skocznie i bieżnie. Ponadto, w miejscowościach Dąbrowa i Kamianki- 
Czabaje istnieją boiska trawiaste do gry w piłkę nożną, zlokalizowane przy budynkach świetlic 
wiejskich . Na terenie Gminy  działa uczniowski Klub Sportowy „Trapez” Łysów, wpisany do 
Ewidencji UKS Starostwa Powiatowego, liczący ok. 50 członków. 

7.11. Bezpieczeństwo ludności i jej mienia  

 Na terenie gminy Przesmyki życie mieszkańców jest dość bezpieczne. Nie występują 
powodzie oraz obsuwanie się gruntów. Jest niskie zagrożenie hałasem komunikacyjnym, 
dość czyste powietrze. Nie występują rozboje. Nad porządkiem publicznym czuwa Komenda 
Miejska Policji w Siedlcach, Komenda Powiatowa Policji w Łosicach oraz Komisariat Policji w 
Mordach. Jednostka policji w Mordach swym działaniem obejmuje gminy Mordy, Paprotnię, 
Korczew i Przesmyki. 

 Poziom bezpieczeństwa drogowego na terenie gminy Przesmyki w ostatnich latach 
utrzymuje się na podobnym poziomie. Ilość wypadków drogowych (w 2014r.- 2) oraz ilość 
zabitych i rannych osób (w 2014r.- odpowiednio 1os. i 1os.) nie zmienia się i jest stosunkowo 
niska w porównaniu z  innymi gminami podlegającymi Komisariatowi Policji w Mordach.  

 Komisariat Policji w Mordach odnotował zgłaszane przestępstwa ogółem na w liczbie 
224 w 2014r., 282 w 2013r. na terenie działania Komisariatu. Wykrywalność przestępstw na 
jest wysoka i wynosi niemal 72%. Wśród zgłaszanych przestępstw dominują kradzieże, 
kradzieże z włamaniem, nietrzeźwi kierujący pojazdami oraz uszkodzenia mienia. Przyczyn 
wzrostu przestępczości należy upatrywać w trudnej sytuacji ekonomicznej mieszkańców oraz 
wzroście bezrobocia. 
         Nad zagrożeniem ze strony pożarów czuwa 6 jednostek ochotniczych straży 
pożarnych. OSP Przesmyki włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 
Stan techniczny sprzętu pożarniczego w 4. jednostkach utrzymywany jest w stanie gotowości 

                                                 
22 Dane GUS, BDL, za 2014r. 
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bojowej, na wyposażeniu są 3 samochody ze zbiornikami wody i jeden pomocniczy typu 
„Żuk”. Średnio rocznie jednostki OSP wyjeżdżają do 20 zdarzeń. Dominują pożary budynków 
gospodarskich, lasów. Wzrasta liczba wyjazdów do wypadków drogowych. 

8. POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY  

 Poprawa jakości życia w gminie Przesmyki wymaga rozwiązania wielu problemów. 
Należą do nich: 
- Niedostateczny stan dróg, wymagający przebudowy i modernizacji istniejących dróg 

gminnych (np. utwardzenie, poszerzenie jezdni) oraz związany z naprawą dróg 
powiatowych 

- Bardzo słabo rozwinięta baza turystyczna, którą należy uzupełnić poprzez stworzenie 
infrastruktury turystycznej, wyznaczenie tras turystycznych (budowa ścieżek 
rowerowych)  

- Niska dochodowość prowadzonej działalności gospodarczej uniemożliwiająca 
kumulowanie środków na inwestycje, wymagająca wprowadzenia szkoleń i doradztwa w 
zakresie uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej, subsydiowanie firm 
tworzących trwałe miejsca pracy 

- Remonty i poprawa stanu technicznego pozostałych budynków świetlic wiejskich oraz 
opracowanie i realizacja stałego kalendarza imprez kulturalno-oświatowych, 
integrujących społeczeństwo,  

- Doposażenie gabinetów lekarskich w nowoczesny sprzęt medyczny, poszerzenie oferty 
usług medycznych poprzez organizację gabinetów specjalistycznych – ginekologia, 
rehabilitacja, itp. 

- Podniesienie poziomu usług, szczególnie w zakresie usług bytowych i okołorolniczych. 

8.1. Analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne   

 Potrzeby i możliwości rozwoju Gminy w zakresie zarówno ekonomii, jak i środowiska 
oraz społeczeństwa, kształtowane są poprzez uwarunkowania zewnętrzne, jak i 
wewnętrzne- wynikające ze struktury i strategii działania najbliższego regionu i samej gminy. 
Wpływają one na kształt i stan struktury funkcjonalno- przestrzennej i charakter gminy.  

 W zakresie uwarunkowań ekonomicznych, przeanalizowany został poziom 
aktywności ekonomicznej ludności, jak również budżet gminny (odpowiednio rozdziały: 7.3 
oraz 7.4). Podsumowując, gmina Przesmyki jest gminą typowo rolniczą, na co wskazuje fakt, 
iż 60,7% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Przesmyki pracuje w sektorze rolniczym 
(rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), zaś 16,6% w przemyśle i budownictwie, a 
10,6% w sektorze usługowym. Na 1000 mieszkańców pracuje 31 osób, przy czym 44,3% 
wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 55,7% mężczyźni. Bezrobocie utrzymuje 
się na podobnym poziomie- w 2014 roku wynosiło 9,0% (7,4% wśród kobiet i 10,2% wśród 
mężczyźni), co jest wynikiem niższym niż bezrobocie w województwie mazowieckim oraz w 
porównaniu do całości kraju. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie 
Przesmyki wynosiło 3 202,45 zł, co odpowiada 80% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia brutto w Polsce.  

 Warunki do rozwoju rolnictwa ocenia się jako dobre- w Gminie występują gleby klasy 
II, a dominują gleby klasy III oraz IV. Najwięcej gospodarstw rolnych na terenie gminy 
Przesmyki zajmuje się uprawą zboża oraz ziemniaków. Większość gruntów 
wykorzystywanych jest jako łąki trwałe, lasy i grunty leśne, jednak dominują grunty orne, 
zachowane w dobrej kulturze rolnej. 
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 W zakresie analizy budżetu Gminy, najbardziej istotne są wydatki inwestycyjne, które 
przekładają się na rozwój i poprawę warunków życia mieszkańców. W latach 2011- 2015 w 
Gminie przeznaczano średnio 30% dochodów ogółem na wydatki inwestycyjne. W 2015r. 
stanowiły one 29% wydatków ogółem budżetu Gminy , co na tle ogółu gmin oznacza wysoki 
poziom inwestowania. Wiązały się one głównie z przebudową i modernizacją dróg oraz 
odnową i rozwojem wsi.  

 Uwarunkowania społeczne, odnoszące się do demografii, warunków mieszkaniowych, 
bazy usługowej (w tym usług publicznych) wskazano w niniejszym opracowaniu w 
rozdziałach: 7.1, 7.2, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11. W celu ogólnego podsumowania, 
można stwierdzić, iż sytuacja demograficzna gminy Przesmyki odpowiada ogólnemu 
trendowi zauważalnemu w gminach wiejskich powiatu siedleckiego. Liczba ludności 
zmniejsza się, jednocześnie wpływając na ogólną strukturę wieku- społeczeństwo starzeje 
się, a odsetek osób w wieku produkcyjnym spada. W ramach występującej na terenie Gminy 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zagrodowej, warunki mieszkaniowe 
mieszkańców ocenia się jako dobre, z tendencją do systematycznego podwyższania 
standardu. Istniejące obiekty usługowe, w tym zarówno związane z usługami publicznymi, 
jak i handlowymi (oraz obejmującymi inną działalność usługową) są dostosowane do 
aktualnych potrzeb. Podobnie, liczba i rodzaj szkół oraz przedszkoli, a także ich 
rozmieszczenie jest wystarczające obecnie, jak i w świetle perspektywicznych potrzeb w 
zakresie usług edukacyjnych. Baza usług kultury w gminie Przesmyki jest oparta na 
działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Przesmykach. Ponadto, funkcjonuje również 
Gminna Biblioteka Publiczna w Przesmykach, a także świetlice wiejskie. Gminę i region 
promuje zespół folklorystyczny „Przemyczanki”. Cyklicznym wydarzeniem jest festyn 
„Dokopany Ziemniaka”, ponadto przez teren Gminy biegnie atrakcyjny turystycznie „Szlak 
Żeromskiego”. Baza sportowa związana jest głównie z placówkami oświatowymi (w 
mniejszym stopniu- ze świetlicami wiejskimi) i zlokalizowanymi przy nich obiektami 
sportowymi (boiska, bieżnie).  

 Stan środowiska przyrodniczego gminy Przesmyki oceniany jest na dobry. Tereny o 
szczególnych wartościach przyrodniczo-krajobrazowych to doliny cieków powierzchniowych 
wraz z przylegającymi zespołami zieleni półnaturalnej oraz lasy. Pozytywnym zjawiskiem jest 
duży udział terenów otwartych, niezabudowanych, które stanowią obszary aktywnie 
biologicznie. Powiązania przyrodnicze tworzą ukształtowany i drożny system. Północna część 
Gminy jest położona w obrębie chronionych prawnie obszarów. Stopień lesistości Gminy jest 
dość wysoki, brak jest również obiektów uciążliwych dla środowiska, a poszczególne jego 
elementy są słabo przekształcone przez czynniki antropogeniczne. Problemem w  obrębie 
Gminy jest stan wód, zarówno powierzchniowych, jak i podziemnych (w strefie 
przypowierzchniowej).  

Głównymi zagrożeniami dla środowiska, wynikającymi z nieplanowanej, 
niekontrolowanej presji antropogenicznej jest wzrost presji motoryzacyjnej, zmniejszenie 
powierzchni biologicznie czynnej, zachwianie równowagi pomiędzy terenami 
zainwestowanymi, a biologicznie czynnymi, pogorszenie stanu zdrowotnego szaty roślinnej 
czy też naruszenie ciągłości sytemu powiązań przyrodniczych w Gminie. 

8.2. Prognozy demograficzne  

 Długoterminowa prognoza demograficzna odnosząca się do obszaru w skali Gminy 
wymaga przyjęcia uogólnionych założeń. Uproszczenia te wynikają głównie z faktu, iż 
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struktura ludnościowa społeczeństwa w gminach, zwłaszcza wiejskich, determinowana jest 
dużą losowością i wrażliwością małej zbiorowości na trendy w poszczególnych latach.  

 Przedstawione w rozdziale 2.1 Liczba ludności tendencje zmian w procesach 
ludnościowych w przeszłości stanowią bazę dla próby oszacowania ogólnej liczby ludności w 
ciągu najbliższych 30 lat.  

 Ponadto, podstawą prognozowania liczby ludności jest Prognoza ludności na lata 
2014- 2050  opracowana przez Główny Urząd Statystyczny. Opracowanie to zawiera 
prognozy liczby ludności opracowane na podstawie zmian ruchu naturalnego, migracji 
zewnętrznych i wewnętrznych. Podstawową jednostką jest powiat, z podziałem na części 
miejskie i wiejskie. W niniejszym opracowaniu oparto się więc na ww. Prognozie w 
odniesieniu do obszarów wiejskich powiatu siedleckiego.  

 Dane ww. Prognozy (tab. 17 oraz wyk. 18), zakładają spadek ludności w 2045r. na 
terenach wiejskich w powiecie siedleckim na poziomie ok. 4% ogółu ludności wiejskiej w 
stosunku do roku 2015 (tj. 3132 osób). Tempo wyludniania się będzie wzrastać, zwłaszcza po 
roku 2030 (wyk. 18). Ogólny spadek ludności spowodowany będzie głównie malejąca liczbą 
urodzeń i wzrostem liczby zgonów, co skutkować będzie ujemnym przyrost naturalnym.  

 

Tabela 17. Prognoza liczby ludności do 2045r., źródło: opracowanie własne na podstawie Prognozy 
ludności na lata 2014- 2050 GUS 

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA - obszary wiejskie w powiecie siedleckim 

na rok: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040 2045 

liczba 
ludności: 

79900 79859 79822 79795 79781 79774 79745 79502 78874 77920 76768 

ubytek 
ludności * 

- -41 -37 -27 -14 -7 -29 -243 -628 -954 -1152 

* w stosunku do okresu poprzedniego 

Prognoza demograficzna dla obszarów wiejskich 

powiatu siedleckiego do roku 2045
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Wykres  18. Wykres prognozowanej liczby ludności powiatu siedleckiego do 2045r., skokowo co 5 lat; 
źródło: opracowanie własne na podstawie Prognozy ludności na lata 2014- 2050 GUS 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZESMYKI 

 

69 

 

 Główną podstawą przewidywanej liczby ludności do roku 2045 w gminie Przesmyki 
jest ujemny przyrost naturalny – 73 osoby w przeciągu lat 2002- 2014 i ujemne saldo migracji 
– 228 osoby w tym okresie. Daje to łączny ubytek 301 osób (średnio 25 osób rocznie).  

 
 Przy utrzymaniu tych wielkości w kolejnych trzech dziesięcioleciach – około 2045 roku 

liczba ludności w Gminie może się obniżyć nawet do ok. 2670 osób. Niska liczebność 
roczników w wieku przedprodukcyjnym, a wysoka w poprodukcyjnym wskazują, że w ciągu 
kilkunastu lat utrzyma się niska liczba urodzeń, a wysoka zgonów, a to oznacza, że nadal 
może się utrzymać ujemny przyrost naturalny.  

 Można natomiast oczekiwać, że coraz niższa liczebność roczników osiągających wiek 
produkcyjny spowoduje zmniejszenie ujemnego salda migracji. Z tego względu przyjęto, że 
przeciętny roczny ubytek ludności obniży się z 25 osób obecnie do 20 w ciągu najbliższych 30 
lat, a więc o ok. 600 osób do 2045 roku. W takim przypadku liczba ludności w Gminie 
wyniesie w 2045 roku około 2800 osób.  

 Przenosząc szacowany w Prognozie  czteroprocentowy spadek liczby ludności do 
sytuacji demograficznej Gminy  Przesmyki, liczba ludności w 2045 roku wynosiłaby ok. 3290 
osób.  Jest to bardzo optymistyczne przewidywanie, dlatego też ostatecznie przyjmuje się 
uśrednioną prognozę, w której podstawą są: notowana w przeszłości oraz prognozowana 
liczba urodzeń, liczba zgonów i saldo migracji w gminie Przesmyki, jak również szacunki 
zawarte w Prognozie ludności na lata 2014- 2050  w odniesieniu do obszarów wiejskich 
powiatu siedleckiego. Przyjmuje się więc, że do roku 2045r. w gminie Przesmyki zarejestruje 
się spadek liczby ludności z ok. 3 400 os. (2015r.) do ok. 3 000 osób.  

 

Prognoza demograficzna dla gminy Przesmyki w perspektywie do roku 2045
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Wykres  19. Prognoza demograficzna dla gminy  Przesmyki w perspektywie do roku 2045, skokowo co 
5 lat; źródło: opracowanie własne 
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8.3. Możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i 
infrastruktury technicznej, a także infrastruktury społecznej, służącej realizacji 
zadań własnych gminy  

Możliwości rozwoju gminy Przesmyki wynikające z uwarunkowań ekonomicznych 
wyznacza przede wszystkim polityka finansowa zapisana w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej, określanej w perspektywie kilku najbliższych lat, która jest systematycznie 
weryfikowana. Na podstawie analizy budżetu z lat 2005-2014, Wieloletniej Prognozy 
Finansowej i wykazu przedsięwzięć do WPF można oszacować możliwości finansowania 
przez Gminę zadań inwestycyjnych, które są kluczowe w rozwoju gminy, w dalszej 
perspektywie czasowej.  

 Dochody i wydatki budżetowe w poszczególnych latach zmieniają swój poziom i 
strukturę. Dlatego ich charakterystykę opiera się na danych wieloletnich, z lat 2005-2014. 
Średnie roczne dochody w latach 2005-2009 wynosiły 8,3 mln zł, a w latach 2010-2015  
10,9 mln zł. Ważną pozycją dochodów są dochody własne, które średnio w latach 2005-2009 
stanowiły 30,4%, a w latach 2010-2014 zaledwie 22,7% ogólnej kwoty dochodów. Ich poziom 
w stosunku do innych gmin wiejskich był relatywnie niski. Główną pozycję dochodów 
własnych stanowią: dochody podatkowe - ustalone i pobierane na podstawie odrębnych 
ustaw (odpowiednio w analizowanych latach 36,1% i 47,8% ogólnej kwoty dochodów 
własnych), następnie podatek rolny (odpowiednio 21,8% i 31,6%), udziały w podatkach 
stanowiących dochody budżetu państwa (16,6% i 22,7%) oraz podatek od nieruchomości 
(11,2% i 11,0%). Subwencja ogólna średnio w badanych okresach stanowiła 47,6% i 44,7% 
dochodów ogółem i była główną częścią dochodów budżetowych Gminy. Trzecią istotną 
pozycją dochodów są dotacje celowe z budżetu państwa, które w omawianych latach 
stanowiły 19,3% i 18,1% ogólnej kwoty dochodów. Przeciętne roczne dochody w przeliczeniu 
na mieszkańca wyniosły 2279 zł i 3082 zł i, zwłaszcza w latach 2010-2014, był to poziom 
wysoki. 

 Poziom wydatków ogółem powinien być w skali każdego roku zbliżony do poziomu 
dochodów. W strukturze wydatków największą pozycję stanowią wydatki na oświatę. W 
latach 2005-2009 ich udział w ogólnej kwocie wydatków wynosił 35,0%, a w latach 2010-
2014 aż 41,8%. 

 Z punktu widzenia rozwoju Gminy i poprawy warunków życia mieszkańców – istotne 
są wydatki inwestycyjne. W latach 2005-2009 wyniosły one 11,5 mln zł i stanowiły 27,2% 
ogólnej kwoty wydatków, a w latach 2010-2014 – 15,8 mln zł to jest 28,1%, co na tle ogółu 
gmin oznacza wyjątkowo wysoki poziom inwestowania. Był on możliwy dzięki pozyskanym 
funduszom zewnętrznym. W ich pozyskiwaniu Gmina należy do najbardziej aktywnych w 
subregionie siedleckim. W latach 2005-2009:  

 50,5% nakładów inwestycyjnych zostało przeznaczonych na transport,  

 24,7% na rolnictwo, 

 14,1% na gospodarkę komunalną,  
zaś w latach 2010-2014:  

 36,8% na oświatę i wychowanie,  

 25,6% na transport,  

 23,2% na gospodarkę komunalną, 

 10,8% na rolnictwo.  
 

 Według Wieloletniej Prognozy Finansowej wykonanej w 2015 roku planowane na lata 
2016-2023 dochody budżetu Gminy wyniosą 81,75 mln zł, a wydatki inwestycyjne 9,16 mln 
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zł, co stanowi 11,2% ogólnej kwoty dochodów. W wykazie przedsięwzięć, stanowiącym 
załącznik do WPF, w wydatkach na lata 2017-2019 zapisane jest zrealizowanie przedsięwzięć:  

 zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach: Kukawki, Górki, 
Zawady i Kamianki Lackie, Kamianki- Nicki oraz Kamianki- Czabaje,  

 „Projekt ASI” Aktywizacja Społeczeństwa Informatycznego.  
Szacuje się, że w latach 2024-2035 dochody budżetowe mogą osiągnąć około 120 mln 

zł, a w latach 2036-2045 około 110 mln zł. Przyjmując, że wydatki inwestycyjne stanowić 
będą około 15% ogólnej kwoty wydatków budżetu Gminy, będzie to w wymienionych latach 
odpowiednio około 18 i 16,5 mln zł. Przewiduje się, że po 2020 roku głównym kierunkiem 
inwestowania będzie przebudowa/ modernizacja dróg gminnych.  

Uruchamianie przez Gminę nowych terenów zabudowy może (w niektórych 
przypadkach) wiązać się z koniecznością rozbudowy infrastruktury drogowej – gł. 
zmodernizowaniem dróg publicznych prowadzących do tych terenów. Realizacja 
infrastruktury odbywać się będzie etapowo w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat, biorąc 
pod uwagę priorytety w zakresie wyposażania określonych terenów. Finansowanie ww. 
działań opierać się będzie przede wszystkim na podstawie dochodów własnych gminy, ale 
także poprzez pozyskanie różnego rodzaju dotacji, w tym z programów i funduszy unijnych. 
W przypadku niedoboru środków finansowych budżetu istnieje ponadto możliwość 
zaciągania kredytów.  

Realizacja  potrzeb  w  zakresie  nowej  zabudowy  mieszkaniowej  i  zagrodowej  na  
obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w 
granicach jednostek osadniczych na terenie gminy Przesmyki nie pociąga za sobą potrzeby 
budowy nowej infrastruktury technicznej i drogowej. Wynika  to z faktu,  że  nowa  
zabudowa  stanowić  będzie  uzupełnienie  istniejącej,  na  terenach  już  wyposażonych w 
infrastrukturę techniczną oraz posiadających dostęp do dróg publicznych. Należy podkreślić 
fakt, iż zabudowa mieszkaniowa, która będzie znajdować się poza obszarami o zwartej 
strukturze funkcjonalno- przestrzennej w pierwszej kolejności realizuje potrzeby 
mieszkańców, wyrażone poprzez ich wnioski złożone do przedmiotowego Studium. Tereny 
wyznaczone pod nową zabudowę położone są w niedalekiej odległości od terenów już 
zainwestowanych, posiadają dostęp do dróg publicznych i sieci infrastruktury technicznej. 
Realizacja indywidualnych przyłączy do sieci wodociągowej lub elektroenergetycznej w obu 
przypadkach: zarówno w granicach obszarów o zwartej w pełni wykształconej strukturze 
funkcjonalno- przestrzennej, jak i poza nimi, będzie leżała po stronie inwestorów. 

Na pozostałych terenach zaś, które nie wchodzą w granice obszarów o zwartej strukturze 
funkcjonalno-przestrzennej, na których planowana jest nowa zabudowa- tj. obszary 
związane z aktywnością gospodarczą, może zaistnieć konieczność wykonania infrastruktury 
technicznej, która realizowana będzie w miarę zabudowy tych terenów. W przeważającej 
części wymagają one jedynie dopełnienia sieci infrastrukturalnej, ponieważ wszystkie 
posiadają dostęp do dróg publicznych oraz są już całościowo lub częściowo 
zelektryfikowane/ zwodociągowane- indywidualne przyłącza realizowane będą przez 
inwestorów.   

Przy założeniu powyższych tendencji oraz możliwości finansowania inwestycji w 
latach ubiegłych można stwierdzić, że realizacja zadań własnych gminy Przesmyki 
wynikających z uwarunkowań społeczno- gospodarczych rozwoju gminy, w tym prognoz 
demograficznych, w perspektywie 30 lat jest w zasięgu możliwości finansowych gminy 
Przesmyki.  
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8.4. Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę i chłonność terenu 

 W oparciu o analizy ekonomiczne, środowiskowe, społeczne, prognozy 
demograficzne oraz możliwości finansowe gminy, oszacowano przybliżone zapotrzebowanie 
na nową zabudowę. Wzięto pod uwagę istniejący sposób użytkowania terenów, jak również 
planowane kierunki rozwoju gminy Przesmyki.  
 
Tabela 18. Bilans terenów wg sposobu użytkowania, źródło: dane GUS, BDL, 2014r. 

SPOSÓB UŻYTKOWANIA  
POWIERZCHNIA W 

ha 

UDZIAŁ % W 
POWIERZCHNI 

GMINY 

użytki rolne razem   9113 77,72% 

grunty orne 7736 65,98% 

sady 87 0,74% 

łąki trwałe 493 4,20% 

pastwiska trwałe 490 4,18% 

grunty rolne zabudowane 280 2,39% 

grunty pod stawami 13 0,11% 

grunty pod rowami 14 0,12% 

grunty leśne oraz 
zadrzewione i 
zakrzewione razem 

 2248 19,17% 

lasy 2235 19,06% 

grunty zadrzewione i zakrzewione 13 0,11% 

grunty pod wodami 
razem 

 5 0,04% 

pod wodami powierzchniowymi płynącymi 5 0,04% 

grunty zabudowane i 
zurbanizowane razem 

 329 2,81% 

tereny mieszkaniowe 1 0,01% 

tereny inne zabudowane 5 0,04% 

tereny rekreacji i wypoczynku 1 0,01% 

tereny komunikacyjne - drogi 264 2,25% 

tereny komunikacyjne - kolejowe 57 0,49% 

użytki kopalne 1 0,01% 

nieużytki  29 0,25% 

 

 Największą powierzchnię gminy Przesmyki zajmują użytki rolne- łącznie ponad 9 100 
ha, tj. niemal 78% powierzchni całej Gminy. Powierzchnia terenów leśnych, zadrzewionych i 
zakrzewionych wynosi ogółem ok. 2250 ha, co stanowi ponad 19% powierzchni Gminy. 
Grunty zabudowane i zurbanizowane zajmują razem ok. 330 ha. Chcąc oszacować 
powierzchnię zabudowaną zabudową mieszkaniową zsumowano powierzchnię terenów 
mieszkaniowych oraz gruntów rolnych zabudowanych (z zabudową zagrodową, zaliczanych 
do użytków rolnych), która wynosi ok. 281 ha, tj. ok. 2,4% powierzchni całej Gminy.  
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8.4.1. Zapotrzebowanie na nową zabudowę  

Zapotrzebowanie na nową zabudowę zagrodową i  mieszkaniową jednorodzinną  

 W celu obliczenia maksymalnego w skali Gminy zapotrzebowania na nową zabudowę, 
wyrażone w ilości powierzchni użytkowej zabudowy, niezbędne było przeanalizowanie 
istniejącej tkanki mieszkaniowej w poszczególnych miejscowościach gminy Przesmyki.  

 Według danych podanych przez Urząd Gminy średnia liczba działek w 
miejscowościach wynosi ok. 670. Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań wynosi 85 644,1 
m2 (8,56ha), średnio dla miejscowości: 3932 m2.  

 Oszacowano (aktualną na 2015r.) średnią powierzchnię działki zabudowanej 
zabudową mieszkaniową jednorodzinną lub zagrodową dla poszczególnych miejscowości. W 
skali Gminy, średnia powierzchnia działki z ww. charakterem zabudowy wynosi w 
przybliżeniu  2 200 m2. 

 
Tabela 19. Powierzchnia miejscowości, ilość działek i powierzchnia użytkowa mieszkań wg 
miejscowości, źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG aktualnych na: marzec 2016r. 

lp. miejscowości  
powierzchnia 
miejscowości 

(m2) 

ilość działek  
ogółem  

średnia 
powierzchnia 

działki 
zabudowanej* 

(m2) 

powierzchnia 
użytkowa 

mieszkań (m2) 

1. Cierpigórz 4306041 706 3070 2 615,40 

2. 
Dąbrowa 11487136 1345 3286 7 564,99 

Podraczynie** - - - 1017,00 

3. Głuchówek 4768573 564 2584 3 597,40 

4. Górki 1978812 287 2105 2 376,25 

5. Kaliski 2445145 407 1679 2 204,50 

6. Kamianki-Czabaje 3224611 615 787 3 080,35 

7. Kamianki Lackie 6697640 794 1661 5 064,36 

8. Kamianki-Nicki 2344927 428 1501 2 088,50 

9. Kamianki-Wańki 2435639 417 1789 1 837,00 

10. Kukawki 3086369 436 2881 2 387,26 

11. Lipiny 7471343 747 2766 3 528,79 

12.  
Łysów 16057875 1800 2262 11 564,89 

Zaborów ** - - - 2041,31 

13. Pniewiski 4886362 442 2034 2 989,73 

14. Przesmyki 11728193 1382 2359 10 800,01 

15. Raczyny 7966811 667 2612 4 510,00 

16. Stare Rzewuski 6274799 617 1741 3 225,99 

17. Tarków 3522426 539 2312 1 540,00 

18. Tarkówek 2096072 262 2675 2 200,37 

19. Wólka Łysowska 6165665 797 1886 4 917,00 

20. Zalesie 1232313 100 1587 874,00 

21. Zawady 7078447 738 1938 3 619,00 

Ogółem: 117255199 14090 - 85 644,10 

Średnia:  - 670,9524 2167 3932,657 
    * w  terenach istniejącej zabudowy  

** sołectwo w ramach miejscowości  
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 Na potrzeby wyznaczenia zapotrzebowania na nową zabudowę zagrodową, 
mieszkaniową jednorodzinną przyjęto następujące założenia:  

 prognozowana liczba osób Gminy w perspektywie do 30 lat: ok. 3 000 os.,  

 przewidywana powierzchnia użytkowa mieszkania przypadająca na 1 osobę ok. 45 m2 
(wykres 11).  

 
 W związku z powyższym całkowite zapotrzebowanie na powierzchnię użytkową 

zabudowy mieszkaniowej dla przewidywanej liczby ludności będzie oscylować w granicach 
135 000 m2 (13,5 ha) w skali Gminy (jako iloczyn prognozowanej liczby ludności o 
przewidywanej powierzchni użytkowej mieszkania na 1 os.).  

 Powyższy wynik uwzględnia ciągły wzrost poziomu jakości życia mieszkańców gminy 
Przesmyki, który wyraża się m.in. w  rosnącym zapotrzebowaniu na przestrzeń   oraz 
postępującym rozgęszczaniem zabudowy. Wiąże się również z dążeniem do osiągnięcia 
standardów mieszkaniowych na poziomie europejskim oraz z przekształceń istniejącej 
zabudowy- zmiany przeznaczenia, degradacji technicznej budynków, rozbudowy itp.  

 Na podstawie przedstawionych danych i wyliczeń określa się zapotrzebowanie na 
nową zabudowę, o funkcji zarówno mieszkaniowej jednorodzinnej, jak i zagrodowej, która 
wynosi ok. 5 ha powierzchni użytkowej (49 356 m2). Wynik ten jest różnicą między 
całkowitym zapotrzebowaniem (ok. 13,5 ha) a istniejącymi zasobami mieszkaniowymi (ok. 
8,6 ha).   

 W związku z niepewnością procesów rozwojowych, o której mowa w art. 10 ust. 7 
pkt. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wyrażającą się możliwością 
zwiększenia zapotrzebowania w stosunku do wyników analiz do 30%, powyższy wynik 5 ha 
powiększa się o 1,5 ha.  

Maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę zagrodową, mieszkaniową 
jednorodzinną w gminie Przesmyki ocenia się na 6,4 ha powierzchni użytkowej w skali 
gminy.  

 
Tabela 20. Maksymalne zapotrzebowanie na powierzchnię użytkową mieszkań do roku 2045,  
źródło: opracowanie własne  

 
rok 

2015 2045 

liczba ludności 3426 3000 

Powierzchnia użytkowa na 1 osobę 31,8m2 45m2 

Powierzchnia użytkowa mieszkań 85 644,10 m2 135 000,00 m2 

Zapotrzebowanie na nową powierzchnię użytkową 
mieszkań  

49 356 m2 

Zapotrzebowanie na nową powierzchnię użytkową 
mieszkań z uwzględnieniem niepewności procesów 
rozwojowych- tj. do 30% więcej niż prognozowane 

zapotrzebowanie  

64 163 m2 
(ok. 6,4 ha)  
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Zapotrzebowanie na nową zabudowę usługową, w tym tereny usług publicznych  

 Tereny usługowe w większości występują jako funkcja towarzysząca zabudowie 
mieszkaniowej. W przypadkach sytuowania na działce jedynie zabudowy usługowej, posiada 
ona parametry bardzo zbliżone do zabudowy mieszkaniowej. Uwarunkowane jest to 
charakterem usług występujących w gminie wiejskiej- są to najczęściej małe obiekty 
handlowe, budynki usług publicznych (świetlice wiejskie, apteki, ośrodki zdrowia, szkoły 
podstawowe i gimnazja itp.).   

 Aktualnie, powierzchnia zabudowy terenów związanych z usługami, w tym z usługami 
publicznymi wynosi ok. 11 ha (co w przeliczeniu daje wynik ok. 32 m2  powierzchni terenu o 
funkcji usługowej na 1 mieszkańca Gminy). Powierzchnia użytkowa o funkcji usługowej 
wynosi ok. 12 000 m2, tj. ok. 3,5 m2 na 1 mieszkańca. Liczba działek, które są aktualnie 
zabudowane funkcją usługową wynosi w przybliżeniu 40. Na podstawie tego wylicza się, że 
średnio na jedną działkę przypada aktualnie ok. 300 m2  powierzchni użytkowej.  

 
Tabela 21. Powierzchnia terenów usługowych w gminie- stan aktualny na kwiecień 2016, 
 źródło: opracowanie własne 

tereny o funkcji: powierzchnia terenu: powierzchnia użytkowa: 

usługowej (w tym usług 
publicznych) 

11,33 ha ~ 12 000 m2 

usług sakralnych 0,83 ha ~ 1 563 m2 

 
Tabela 22. Maksymalne zapotrzebowanie na powierzchnię użytkową usługową do roku 2045,  
źródło: opracowanie własne 

 

rok 

2015 2045 

Ogólnie: 
Na 1 

mieszka
ńca: 

Ogólnie: 
Na 1 

mieszka
ńca: 

Powierzchnia terenów związanych z funkcją usługową, w 
tym usług publicznych 

11 ha 32 m2 15 ha  50 m2 

Powierzchnia użytkowa o funkcji usługowej 1,2 ha 3,5 m2 1,8 ha 6 m2 

Zapotrzebowanie na nową powierzchnię użytkową o 
funkcji usługowej  

0,6 ha (6000 m2 ) 

Zapotrzebowanie na nową powierzchnię użytkową o 
funkcji usługowej uwzględnieniem niepewności procesów 

rozwojowych- tj. do 30% więcej niż prognozowane 
zapotrzebowanie 

7 800 m2 

 
 Najwięcej terenów usługowych występuje w Przesmykach. Jest to najbardziej 

rozwinięta miejscowość w Gminie, stanowiąca główny ośrodek obsługi w ramach usług w 
skali lokalnej. Ośrodkami wyższego rzędu są Mordy i Łosice, a w skali subregionu- Siedlce. 
Jeżeli zaistnieje potrzeba rozwoju terenów o takiej funkcji, planuje się w pierwszej kolejności 
dogęszczanie zabudowy na istniejących terenach.  

 Zapotrzebowanie na nową powierzchnię usługową, w tym usług publicznych, może 
wiązać się z założeniem starzenia się społeczeństwa, co pośrednio wiąże się z tworzeniem 
miejsc pobytu dla osób starszych. Ponadto, zakłada się dążenie do osiągnięcia standardów 
życia na poziomie europejskim. Dlatego też prognozowane zapotrzebowanie na 
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powierzchnię użytkową usług  wzrośnie z ok. 12 000 m2 do 18 000 m2 (ogółem), tj. wynosi  
ok. 6 000 m2 nowej powierzchni użytkowej o funkcji usługowej. Wynik ten, ze względu na 
niepewność procesów rozwojowych jest powiększony do ok. 7 800 m2.  

 

Zapotrzebowanie na nową zabudowę produkcyjno- usługową, zabudowę specjalistycznej 
produkcji rolnej oraz na zabudowę związaną z terenami aktywności gospodarczej   

 Poszerzanie obszarów zabudowy produkcyjno- usługowej, zabudowy specjalistycznej 
produkcji rolnej oraz zabudowy związanej z terenami aktywności gospodarczej  daje Gminie 
szanse na dynamiczniejszy rozwój oraz stanowi zachętę inwestycyjną dla inwestorów z 
zewnątrz.  

 
Rysunek 5. Lokalizacja wyznaczonych terenów aktywności gospodarczej, źródło: opracowanie własne  
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 Ze względu na wiejski charakter gminy Przesmyki oraz dobre warunki dla rozwoju 
tego sektora gospodarki, prognozuje się dalszy rozwój w kierunki specjalistycznej produkcji 
rolnej. Równocześnie, w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego  w ramach działalności 
pozarolniczej, a także osiągnięcia wyższego niż obecnie wskaźnika osób pracujących w 
sektorze produkcyjnym, określa się potrzebę wyznaczenia nowych terenów zabudowy 
produkcyjno- usługowej oraz tzw. terenów aktywności gospodarczej (rys.5).  

8.4.2. Chłonność obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze 
funkcjonalno- przestrzennej w granicach jednostek osadniczych  

 Lokalizowanie nowej zabudowy wymaga uwzględnienia ładu przestrzennego z 
jednoczesnym efektywnym i ekonomicznym gospodarowaniem przestrzenią. Z tego względu 
dąży się m.in. do minimalizowania transportochłonności układów przestrzennych, ułatwiania 
mieszkańcom wykorzystywania  komunikacji zbiorowej oraz przemieszczania się pieszo lub 
rowerem. Nowa zabudowa sytuowana będzie w pierwszej kolejności na obszarach o już w 
pełni wykształconych, zwartych strukturach funkcjonalno- przestrzennych, głównie w formie 
dogęszczeń w ramach tzw. plomb urbanistycznych. Jedynie w przypadku, gdy występuje brak 
dostatecznej ilości terenów pod nową zabudowę w ramach zwartej jednostki, sytuować się 
ją będzie poza tymi obszarami. Muszą one jednak charakteryzować się najwyższym stopniem 
przygotowania do zabudowy- tj. dostępnością do sieci komunikacyjnej, infrastruktury 
technicznej i innych, adekwatnych do planowanej zabudowy.  

 Wobec powyższego zbadano, w jakim stopniu możliwe jest lokalizowanie planowanej 
zabudowy w gminie Przesmyki w ramach istniejących struktur. 

 Wyznaczono 23. obszary o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno- 
przestrzennej w granicach sołectw: Cierpigórz, Dąbrowa, Głuchówek, Górki, Kaliski, 
Kamianki-Czabaje, Kamianki Lackie, Kamianki-Nicki, Kamianki-Wańki, Kukawki, Lipiny, Łysów, 
Pniewiski, Podraczynie, Przesmyki, Raczyny, Stare Rzewuski, Tarków, Tarkówek, Wólka 
Łysowska, Zaborów, Zalesie, Zawady. Stanowią je głównie tereny mieszkalne- zabudowa 
zagrodowa oraz mieszkaniowa jednorodzinna, uzupełnione o obiekty publiczne, usługi 
towarzyszące, budynki sakralne oraz obiekty przemysłowe i usługowe (rys. 6).   

 Założenia delimitacji ww. obszarów związane były zarówno z dostępem do 
infrastruktury technicznej oraz komunikacji, a także z przestrzennym rozmieszczeniem 
poszczególnych typów zabudowy w ramach jednostki osadniczej.  

 Do oszacowania chłonności niezbędne było przyjęcie odpowiednich założeń, 
opierających się na prognozach, analizie stanu faktycznego oraz danych pozyskanych w 
ramach badań:  

 według prognoz liczba osób przypadających na 1 mieszkanie w 2045r. będzie wynosić ok. 
2,1 os./mieszk.,  

 prognozowana powierzchnia użytkowa mieszkania przypadająca na 1 osobę będzie 
wynosić ok. 45 m2., 

 średnia powierzchnia użytkowa mieszkania w 2045r. będzie wynosiła ok. 94,5m2., w 
zaokrągleniu 100 m2 (w stosunku do stanu na rok 2015 zwiększy się o ok. 30m2)., 

 średnia powierzchnia działki zabudowanej w standardzie zabudowy zagrodowej lub 
mieszkaniowej jednorodzinnej (RM/MN/U/ RM/MN - ogółem) będzie wynosić  
ok. 2 500 m2.,  

 średnia powierzchnia działki zabudowanej zabudową usługową (w tym usług 
publicznych) będzie wynosić ok. 2 500 m2.,  



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZESMYKI 

 

78 

 

 przyjmuje się, iż na jedną nową działkę, która może powstać na terenach 
niezainwestowanych w ramach w pełni wykształconych, zwartych struktur funkcjonalno- 
przestrzennych przypada jedno mieszkanie (tj. 100m2),  

Założenie to wiąże się z charakterem występującej i planowanej  zabudowy w gminie 
Przesmyki- gł. zagrodowej oraz mieszkaniowej jednorodzinnej, w których działki zabudowane 
domami  jednorodzinnymi (1 mieszkanie = 1 dom).  

 przyjmuje się, że w terenach zabudowy mieszkaniowej ok. 5% stanowią tereny o funkcji 
usługowej.   

 
 

Rysunek 6. Mapa lokalizacji wyznaczonych obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze 
funkcjonalno- przestrzennej, źródło: opracowanie własne   
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 Wynik analizy chłonności terenów niezainwestowanych w ramach obszarów o w pełni 
wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno- przestrzennej to maksymalna liczba działek o 
przyjętych parametrach, jaka może powstać i zostać zagospodarowana.  

 
Tabela 23. Obliczenia chłonności obszarów niezainwestowanych w granicach obszarów o w pełni 
wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno- przestrzennej w ramach jednostki osadniczej,  
źródło: opracowanie własne 

Lp. 
nazwa miejsco 

wości* 

powierz- 
chnia 

(w m2) 

pow. obszaru o 
w pełni 

wykształconej 
zwartej 

strukturze 
funkcjonalno- 
przestrzennej 

w ramach 
miejscowości 

(w m2) 

pow. 
obszaru 

aktualnie 
zabudowa

nego w 
granicach 
zwartych 

struktur** 
 (w m2) 

pow. 
obszaru 

niezainwes 
towanego w 

granicach 
zwartych 
struktur  
(w m2) 

szacunkowa 
liczba działek, 

mogących 
powstać na 
obszarach 

niezainwestow
anych o funkcji 

zagrodowej i 
mieszkaniowe          
jednorodzinnej 

szacunko
wa 

chłonność 
terenów 
(w m2)  

1 Cierpigórz 4306041 159130 104383 54747 22 2189,88 

2 
Dąbrowa 

(+ Podraczynie) 
11487136 402454 287675 114779 46 4591,16 

3 Głuchówek 4768573 192657 146400 46257 19 1850,28 

4 Górki 1978812 103871 69694 34177 14 1367,08 

5 Kaliski 2445145 87070 55413 31657 13 1266,28 

6 
Kamianki-
Czabaje 

3224611 96991 61043 35948 14 1437,92 

7 Kamianki Lackie 6697640 179780 104272 75508 30 3020,32 

8 Kamianki-Nicki 2344927 102282 68066 34216 14 1368,64 

9 
Kamianki-

Wańki 
2435639 84299 53665 30634 12 1225,36 

10 Kukawki 3086369 178083 104241 73842 30 2953,68 

11 Lipiny 7471343 209935 112155 97780 39 3911,2 

12 
Łysów  

(+ Zaborów) 
16057875 354110 241643 112467 45 4498,68 

13 Pniewiski 4886362 147713 100738 46975 19 1879 

14 Przesmyki 11728193 515666 368840 146826 59 5873,04 

15 Raczyny 7966811 254235 125733 128502 51 5140,08 

16 Stare Rzewuski 6274799 154083 97494 56589 23 2263,56 

17 Tarków 3522426 121186 70236 50950 20 2038 

18 Tarkówek 2096072 103302 61523 41779 17 1671,16 

19 
Wólka 

Łysowska 
6165665 213645 75427 138218 55 5528,72 

20 Zalesie 1232313 43440 22213 21227 8 849,08 

21 Zawady 7078447 151768 109188 42580 17 1703,2 

 Ogółem 117 255 199 3 855 700 2 440 042 1 415 658 566 56626 

* w nawiasie wskazano sołectwo w ramach miejscowości  
**do obliczeń została wzięta pod uwagę istniejąca zabudowa zagrodowa, mieszkaniowa jednorodzinna i     

 usługowa 
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Wyniki zostały przedstawione w tabeli 23. Oszacowano, iż obszary o w pełni 
wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno- przestrzennej są w stanie zapewnić 
powierzchnię przeliczalną na ok. 5,66 ha powierzchni użytkowej mieszkań w ramach 
zabudowy mieszanej- zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej.   

8.4.3. Porównanie zapotrzebowania na nową zabudowę z chłonnością obszarów o 
w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno- przestrzennej 

 Gmina Przesmyki jest typową gminą rolniczą. Dominuje tu zabudowa zagrodowa 
(budynki mieszkalne wraz z budynkami niezbędnymi do obsługi gospodarstwa rolnego) 
i mieszkaniowa jednorodzinna (budynki mieszkalne oraz budynki gospodarcze, garaże itp.). 

 
Tabela 24. Porównania zapotrzebowania na nową powierzchnię użytkową a chłonnością terenów , 
źródło: opracowanie własne 

Lp.  
Porównania: w m2: ha: 

1 zapotrzebowanie na nową powierzchnię użytkową mieszkań 
powiększone o 30%*: 

64 163 6,42 

2 zapotrzebowanie na nową powierzchnię użytkową usługową 
powiększone o 30%*: 

7 800 0,78 

3 
chłonność terenów niezainwestowanych: 56 626 5,66 

4 różnica między zapotrzebowaniem nową powierzchnię użytkową 
a chłonnością terenów niezainwestowanych w ramach obszarów 

o zwartej strukturze: 
15336 1,53 

5 liczba działek możliwa do wyznaczenia poza obszarami  
o zwartej strukturze** 

75 

6 powierzchnia działek możliwa do wyznaczenia poza  
obszarami o zwartej strukturze**  

188409 19,00 

* w związku z niepewnością procesów rozwojowych  
**przy założeniu średniej powierzchni działki ok. 2 500 m2 

 
 Zabudowa produkcyjna oraz zabudowa związana z terenami aktywności gospodarczej 

oraz ze specjalistyczną produkcją rolną, w zależności od profilu działalności, posiada bardzo 
zróżnicowane wymagania dotyczące  zapotrzebowania na teren inwestycyjny, jak i wielkości 
obiektów kubaturowych. Ponadto, lokalizacja tego typu obiektów nie jest związana z 
sytuacją demograficzną Gminy oraz w większości występuje poza obszarami o w pełni 
wykształconej, zwartej strukturze funkcjonalno- przestrzennej.  

 Z tego względu nie ocenia się chłonności obszarów o w pełni wykształconej zwartej 
strukturze funkcjonalno- przestrzennej pod kątem lokalizacji nowej zabudowy typu: 
produkcyjno- usługowa, specjalistyczna produkcja rolna oraz zabudowa w ramach terenów 
aktywności gospodarczej. Jedynie w przypadkach, gdzie w granicach zwartego obszaru 
istnieje już zabudowa produkcyjna lub specjalistyczna produkcja rolna, dopuszcza się 
kontynuację ww. zagospodarowania.  

 Tabela 24. prezentuje podsumowanie wyników bilansu terenów. Chłonność terenów 
niezainwestowanych w ramach obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze 
funkcjonalno- przestrzennej wynosi ok. 5,66 ha powierzchni użytkowej mieszkań, zaś 
maksymalne zapotrzebowanie na powierzchnię tej funkcji wynosi 6,42 ha. Porównanie 
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powyższych wartości wskazuje na potrzebę lokalizacji nowej zabudowy poza obszarami o 
zwartych strukturach, która w przybliżeniu może wynosić ok. 19 ha powierzchni terenów o 
funkcji zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej.  

 Obliczenia chłonności terenów biorą pod uwagę lokalizację nowej zabudowy 
usługowej (w tym usług publicznych) w ramach przeznaczenia towarzyszącego funkcji 
zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej. Zakładają również częściową przebudowę lub 
rozbudowę istniejących obiektów usługowych, a także jej dogęszczenie, głównie w 
miejscowości gminnej. Ponadto, tereny zabudowy usługowej w obszarach zwartych struktur 
wiążą się głównie z kształtowaniem centrów wsi. Jednakże w świetle  wzrostu jakości życia 
mieszkańców Gminy , a także zmian w strukturze demograficznej, sugeruje się, że 
zapotrzebowanie na wyznaczenie terenów nowej zabudowy usługowej wystąpi również poza 
obszarami o zwartej strukturze. Szacuje się, że obszary o zwartej strukturze funkcjonalno- 
przestrzennej będą w stanie zapewnić 80% zapotrzebowania na zabudowę usługową. 
Pozostałe 20% (tj. ok. 1 700 m2 pow. użytkowej) należy zaprojektować poza ww. obszarami.  

9. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA OBIEKTÓW I TERENÓW 
CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH  

9.3. Obiekty i tereny chronione na podstawie przepisów o ochronie przyrody  

Na terenie gminy Przesmyki występują obiekty i tereny chronione na podstawie 
przepisów o ochronie przyrody:  

 Nadbużański Park Krajobrazowy, 

 Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu, 

 Pomniki przyrody, 
Zostały one szczegółowo omówione w uwarunkowaniach wynikających ze stanu 

środowiska - przyrodnicze obszary i obiekty chronione na podstawie przepisów szczególnych.  
 

9.4. Obiekty i obszary chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków 

Na terenie gminy Przesmyki występują obszary i obiekty wpisane do rejestru  
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz obszary i obiekty wpisane do ewidencji 
zabytków  wymienione w  uwarunkowaniach wynikających ze stanu i funkcjonowania 
dziedzictwa kutrowego.  
 

9.5. Obiekty i obszary chronione na podstawie innych niż powyższe przepisy 
odrębne 

9.5.1. Obszary chronione na podstawie przepisów o ochronie gruntów rolnych i 
leśnych 

 Grunty rolne i leśne  
Grunty rolne i leśne chronione  to grunty wymagające zgody na zmianę przeznaczenia na 

cele nierolnicze i nieleśne na podstawie ustawy  z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych  (Dz.U. z 2015r. poz.909 z późn.zm.). 

 Gleby pochodzenia organicznego  
Gleby organiczne szczególnie chronione znajdują się głównie w dolinach rzek i 

obniżeniach terenu oznaczone zostały graficznie na rysunku Studium. 
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 Lasy ochronne   
Lasami ochronnymi są grunty leśne określone w przepisach  o lasach.  Lasy ochronne 

zaznaczono graficznie na rysunku Studium.  
Według informacji z Nadleśnictwa Sarnaki na terenie gminy Przesmyki występują lasy 

ochronne wodochronne, powierzchnia 8,1546 ha działka nr 1500 obręb Łysów, drzewostan 
około 70 – letni. 

10. UWARUNKOWANIA KOMUNIKACYJNE  

Gmina Przesmyki ma promienisty układ komunikacyjny i niemal centralne położenie 
ośrodka gminnego. Taki stan pozwala na stworzenie odpowiednich warunków 
funkcjonowania gospodarki w Gminie, co jest związane z łatwym dostępem do ośrodka 
gminnego.  

Przez teren Gminy nie przebiegają drogi krajowe, natomiast w rejonie wsi Zawady 
przebiega droga wojewódzka nr 698 klasy G.  

Sieć dróg powiatowych ma podstawowe znaczenie gospodarcze i społeczne. Są to 
przelotowe drogi, po których kursują autobusy PKS oraz samochody prywatnych 
przewoźników, łączące Gminę z zewnętrznymi ośrodkami miejskimi (Siedlce, Łosice, Sokołów 
itp.). Ich długość to ok. 61km: o nawierzchni twardej ok. 58km, w tym o nawierzchni twardej 
ulepszonej 51,6km.  

Gminne drogi realizują powiązania wewnątrzgminne. Ich stan (2015r.) to ok. 50km 
długości, w tym 19km o nawierzchni twardej ulepszonej i 13km o nawierzchni twardej 
nieulepszonej, 16,6km o nawierzchni gruntowej (w tym: gruntowych wzmocnionych żwirem, 
żużlem itp. 6,3km).  

Obsługa komunikacyjna Gminy opiera się głównie na transporcie samochodowym. Linia 
kolejowa nr 31 z przystankiem w Cierpigorzu obsługuje mały fragment południowego rejonu 
Gminy. 
 
Tabela 25. Wykaz dróg powiatowych, źródło: dane UG, 2016 r. 

 

lp. 
nr 

drogi 

lokalizacja drogi / nazwa drogi / 
miasto 

(od drogi, poprawione nazwy 
miejscowości) 

długość na 
terenie 

gminy [km] 

nawierzchnia 

bitumiczna 
[km] 

brukowa 
[km] 

gruntowa 
[km] 

1 2044W 
droga nr 698 – Niemojki – Łysów – 
Dąbrowa – Korczew 

9,055 9,055 - - 

2 3621W Przesmyki – Dąbrowa 5,133 5,133 - - 

3 3622W 
Mordy – Przesmyki – Kamianki Lackie 
– Dąbrowa 

14,768 14,768 - - 

4 3623W Przesmyki – Pniewiski – Łęczycki 4,546 4,546 - - 

5 3625W Głuchówek – Kukawki – Pliszki 3,141 3,141 - - 

6 3627W 
Głuchów – Cierpigórz – droga nr 
3628W 

2,375 2,375 - - 

7 3628W 
Przesmyki – Zawady – Suchodół 
Wielki – Wojnów 

6,79 6,79 - - 

8 3663W 
Łysów – Hruszew – Tokary – Drażniew 
– Laskowice 

2,646 1,033 1,613 - 
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9 3664W Paprotnia – Zakrze 12,078 9,78 - 2,298 

RAZEM   60,532    

 
Tabela 26. Wykaz dróg gminnych, źródło: dane UG, 2016 r.  

l.p. Opis drogi gminnej- przebieg  (początek, przez, koniec) Numer drogi  

1 Bartków Stary - gr. gminy. Korczew-Pniewiski 360701W 

2 Trębice Dolne - gr. gminy Paprotnia-Kamianki Lackie 360702W 

3 Tokary-gr. gminy Korczew-Dąbrowa 360703W 

4 Bartków Nowy-gr. gminy Korczew-Kamianki Lackie 360704W 

5 Górki Kukawki-Tarkówek-Kamianki Lackie 360705W 

6 Przesmyki-Zalesie-Tarków 360706W 

7 Dąbrowa-Zaborów-gr. gminy Platerów-Hruszew 390707W 

8 Tarków-gr. gminy Mordy-Olędy 360708W 

9 Łysów-Raczyny-Rzewuski Stare-dr.powiatowa 3628W (Przesmyki-Zawady) 390709W 

10 Lipiny-gr. gminy Łosice-Niemojki 360710W 

11 Dąbrowa-Podraczynie-Raczyny 360711W 

12 dr. powiatowa 2044W - Wólka Nowa - Wólka Łysowska 360712W 

13 Lipiny-Raczyny 360713W 

14 Łysów-Kol.Łysów-gr. gminy Platerów 360714W 

15 We wsi Dąbrowa 360715W 

16 Kamianki Lackie - Kamianki- Nicki 360716W 

17 We wsi Kamianki - Nicki 360717W 

18 We wsi Stare Rzewuski 360718W 

19 We wsi Tarkówek 360719W 

20 We wsi Cierpigórz  360720W 

 
Tabela 27. Dane dotyczące dróg gminnych, źródło: dane UG Przesmyki, pozyskane 04.2016, 
aktualność na 31.12.2014r.  
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ogółem 
długość (km) 49,997 

powierzchnia (tys. km2) 207102 

tw
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bitumiczna 
długość (km) 19,413 

powierzchnia (tys. km2) 102709 

n
ie

u
le

p
sz

o
n

a 

brukowcowa 
długość (km) 0,532 

powierzchnia (tys. km2) 1607,7 

tłuczniowa 
długość (km) 12,446 

powierzchnia (tys. km2) 52101 

gr
u

n
to

w
a 

 
ogółem 

 

długość (km) 17606 

powierzchnia (tys. km2) 50655,7 

w tym wzmocniona żwirem, żużlem, itp.. 
długość (km) 6,28 

powierzchnia (tys. km2) 19647,9 

naturalna (z gruntu rodzimego) 
długość (km) 11,326 

powierzchnia (tys. km2) 31007,8 
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11. UWARUNKOWANIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  

11.1. Gospodarka wodno- ściekowa 

SIEĆ WODOCIĄGOWA    
   Źródłem zaopatrzenia w wodę gminy Przesmyki są ujęcia wód głębinowych służące 
zbiorowemu zaopatrzeniu ludności w wodę, zlokalizowane we wsi Kamianki- Czabaje oraz 
Dąbrowa. Część pozostałych wsi zaopatrywana jest w wodę z sąsiedniej gminy, z wodociągu 
„Paprotnia ”.  
 
Wodociąg „Kamianki- Czabaje” 
      Wodociąg swym zasięgiem obejmuje następujące wsie: Kamianki- Czabaje, Kamianki - 
Nicki, Kamianki Lackie, Kamianki- Wańki.  
      Źródłem wody wodociągu są dwie studnie głębinowe: studnie nr 1 o zatwierdzonych 
zasobach Qe=12,5 m3/h przy depresji s= 6,0 m i głębokości 38 m oraz studnia nr 2 o 
wydajności Qe=39,5 m3/h przy s=9,0 m i głębokości 25,4 m. (decyzja Urzędu Wojewódzkiego 
w Siedlcach Nr GT 8530/57/77 z dnia 13.09.1977r. zatwierdzone zasoby w kat. „b”). 
     Razem wydajność eksploatacyjna ujęcia wynosi Qe=50m3/h. Strefa ochrony 
bezpośredniej dla studni obejmuje pas 8-10 m licząc od krawędzi obudowy studni. Zgodnie z 
obowiązującymi wymogami strefa została wyznaczona.  
 Wg stanu na 31.12.2014r. długość sieci wynosiła 7300mb., długość przyłączy 
4600mb., ilość przyłączy 160szt.  
 
Wodociąg „Dąbrowa” 
     Wodociąg „Dąbrowa” zasilany jest ze stacji wodociągowej zlokalizowanej na gminnej 
działce nr 313 we wsi Dąbrowa. Źródłem wody jest ujęcie wody podziemnej z pokładów 
czwartorzędowych, składające się z dwóch studni głębinowych: podstawowej istniejącej i 
awaryjnej projektowanej. 

Z ujęcia zaopatrywane są wsie Dąbrowa, Wólka Łysowska, Łysów oraz sołectwa 
Zaborów i Podraczynie. Długość sieci wodociągowej wynosi 33200mb, ilość przyłączy 298 
szt., długość przyłączy wodociągowych 10400 mb.23    
     Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne wynoszą Qe=50,0 m3/h przy s=11,0 m (Decyzja 
Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach nr 38/96 z dnia 30.08.1996r.). 
      Zgodnie z obliczeniami zawartymi w uproszczonej dokumentacji hydrogeologicznej 
ujęcia wody podziemnej; wyznaczono strefę ochrony sanitarnej bezpośredniej o promieniu 
10,0 m licząc od obudowy studni. Strefy ochrony pośredniej wewnętrznej i zewnętrznej, z 
uwagi na budowę geologiczną terenu wykluczającą możliwość skażenia warstwy wodonośnej 
bakteriami chorobotwórczymi, nie wyznaczono. 
      W oparciu o istniejące ujęcie zaprojektowano stację wodociągową pracującą w 
układzie jednostopniowego pompowania wody, na pełną wydajność studni, tj. 50,0 m3/h. 
Pompa głębinowa ujmuje wodę z ujęcia, tłoczy ją poprzez urządzenia uzdatniające i 
hydrofory bezpośrednio do sieci wodociągowej. Do przewodu tłocznego przed hydroforem 
zamontowano chlorator. 
      Woda surowa pod względem fizyko-chemicznym odbiega od wymagań sanitarnych 
stawianych wodzie do picia i potrzeb gospodarczych ze względu na zwiększoną ilość 
związków żelaza i manganu, dlatego też wymaga uzdatnienia. Zaprojektowano stację 
uzdatniania wody, która została wyposażona w następujące urządzenia: 

                                                 
23 Dane UG na 31.12.2014r.,  
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filtry ciśnieniowe O1200 mm odżelaziająco - odmangniające, wyposażone w mieszacze 
wodno-powietrzne 600 mm – szt.4, 
hydrofory poj.V=6,3m3 – szt.2, 
chlorator C-53 – szt. 1, 
sprężarka WAN-T – szt.1. 
      Wody zużyte w SUW i z płukania filtrów odprowadzane są do odstojników wód 
popłucznych, w którym następuje wytrącanie się zawiesin. Wody nadosadowe są 
odprowadzone grawitacyjnie kolektorem do rowu melioracyjnego.  
       
Wodociąg „Paprotnia ” 
 Część wsi z gminy Przesmyki zaopatrywana jest w wodę z wodociągu „Paprotnia” z 
gminy Paprotnia. Należą do nich następujące wsie: Kukawki, Górki, Przesmyki, Tarków, 
Tarkówek, Głuchówek, Kaliski, Stare Rzewuski, Raczyny, Lipiny, Pniewiski, Cierpigórz, 
Zawady, Zalesie. Długość sieci wodociągowej wynosi 43300mb., ilość przyłączy 
wodociągowych – 457 szt., długość przyłączy wodociągowych wynosi 12500 mb.  

Eksploatacją wszystkich wodociągów wiejskich na terenie Gminy zajmuje się  Związek 
Komunalny w Paprotni.  
 
Tabela 28. Dane dotyczące wodociągów, źródło: GUS, BDL, za lata 2010- 2014r. 

Wodociągi w gminie Przesmyki w latach 2010- 2014 

 jednostki/ lata 2010 2011 2012 2013 2014 

długość czynnej sieci rozdzielczej km 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 

przyłącza prowadzące do budynków 
mieszkalnych i zbiorowego 
zamieszkania 

szt. 909 909 885 887 886 

woda dostarczona gospodarstwom 
domowym 

dam3 108,8 104,2 122,3 121,1 126,1 

ludność korzystająca z sieci 
wodociągowej 

osoba 2547 2531 2499 2443 2440 

zużycie wody w gospodarstwach 
domowych ogółem na 1 mieszkańca 

m3 30,1 29,2 34,5 34,4 36,6 

zużycie wody na 1 korzystającego m3 42,7 41,2 48,9 49,6 51,7 

Korzystający z instalacji wodociągowej 
w % ogółu ludności 

% 70,9 70,9 70,3 70,4 71,5 

 
W przeciągu ostatnich lat zwiększyło się zużycie wody przypadające na  mieszkańca o ok. 

6,5m3 rocznie. Dane dotyczące ludności korzystającej z sieci wodociągowej wskazują na 
spadek bezwzględnej liczby osób, co związane jest ze zmniejszaniem się liczby ludności w 
Gminie, jednak ogólne wykorzystanie instalacji wodociągowej względem % ogółu ludności.  
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Tabela 29. Długość sieci wodociągowej i przyłączy z poszczególnych ujęć wody wg stanu na 
31.12.2014r., źródło: dane UG 2014 

Ujęcie wody Długość sieci (mb) Długość przyłączy (mb) 
Ilość przyłączy  

(szt.) 

Paprotnia 43 300 12 500 457 

Dąbrowa 33 200 10 400 298 

Kamianki-Czabaje 7 300 4 600 160 

Razem: 83 800 27 500 915 

 
SIEĆ KANALIZACYJNA  
Rozmieszczenie ludności w Gminie nie jest równomierne. Ponadto, rozproszona 

zabudowa niezwykle utrudnia budowę zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej. Powyższe 
uwarunkowania spowodowały oparcie systemu kanalizacji sanitarnej na indywidualnych 
przydomowych oczyszczalniach biologicznych, nie na zbiorczym systemie gminnym. 

Rada Gminy Przesmyki uchwałą przyjęła w 2002r. „Program sanitacji gminy Przesmyki 
poprzez budowę biologicznych oczyszczalni przydomowych”. W uchwale przyjęto założenie, 
że co najmniej 50% właścicieli zagród wiejskich przystąpi do programu.  Na 1252 budynki 
mieszkalne  co najmniej 626 będzie zaopatrzone w urządzenia do neutralizacji  ścieków 
bytowych. 

Od 2004 roku  realizowana jest inwestycja z udziałem m.in. środków europejskich, 
polegająca na budowie biologicznych oczyszczalni przydomowych. Oczyszczalnie 
zlokalizowane są po kilka w każdej miejscowości. Stan ilościowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków w 2015r. wynosił 546 obiektów. Zainteresowanie społeczne jest duże, a nastawienie 
mieszkańców pozytywne. 

Funkcjonujące już oczyszczalnie, ich ekologiczny efekt oraz finansowy udział 
właściciela posesji w kosztach instalacji wynoszący tylko 10%, stwarzają pozytywny 
wizerunek działaniom samorządu w tym zakresie. Zainteresowanie społeczne jest duże a 
nastawienie mieszkańców pozytywne. 

Ponadto, istnieje 5 biologicznych oczyszczalni ścieków przy:  
- Urzędzie Gminy w Przesmykach, 
- Zespole Szkół w Przesmykach,    
- Zespole Szkół w Łysowie,   
- Przedszkolu w Przesmykach,  
- Gminnym Ośrodku Kultury w Przesmykach.  
 
Na terenach nieskanalizowanych ścieki gromadzone są w tzw. szambach,  

a następnie dowożone wozem asenizacyjnym. Jakość szamb jest niewystarczająca, konieczne 
jest ich uszczelnianie.  
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Wykres  20. Liczba przydomowych oczyszczalni w gminie Przesmyki, źródło: dane UG, 2015r. 

 

Rysunek 7. Przestrzenny rozkład przydomowych oczyszczalni w Gminie, źródło: opracowanie własne 
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11.2. Zaopatrzenie w ciepło 

Gmina nie posiada zorganizowanego systemu cieplnego. Typ zabudowy, 
charakterystyczny dla większości gmin wiejskich w kraju, z przewagą rozproszonych siedlisk 
jednorodzinnych i zagrodowych powoduje niską gęstość cieplną, co uniemożliwia 
wprowadzenie systemów ciepłowniczych i jest nieekonomiczne. Budynki ogrzewane  
są zarówno indywidualnie jak i przez lokalne kotłownie. Do większych kotłowni należy 
zaliczyć te istniejące przy szkołach i urzędzie. Ważniejsze kotłownie  
są zlokalizowane w następujących jednostkach: 

 
o Urząd Gminy w Przesmykach  

Źródło energii: kocioł olejowy moc cieplna 0,063MW oraz kolektory słoneczne,  
o Zespół Szkół w Przesmykach , moc 195kW 

Źródło energii: kocioł na ekogroszek moc cieplna 0,05MW, kocioł olejowy moc 
cieplna 0,195MW oraz kolektory słoneczne 

o Zespół Szkół w Łysowie,  
Źródło energii: kocioł olejowy 0,097MW oraz kolektory słoneczne,   

o Gminny Ośrodek Kultury w Przesmykach, moc 50kW 
Źródło energii: kocioł węglowy moc cieplna 0,05MW,   

o Budynek Administracyjno- Oświatowy 
Źródło energii: kocioł na ekogroszek moc cieplna 0,06MW oraz kolektory 
słoneczne.  
 

Na uwagę zasługuje projekt zrealizowany przez gminę Przesmyki (wspólnie z 
gminami: Repki, Paprotnia, Kroczew) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet IV - Środowisko, zapobieganie 
zagrożeniom i energetyka Działanie 4.3 - Ochrona powietrza, energetyka Schemat 
„Odnawialne źródła energii i kogeneracja" o nazwie „ Słoneczne Gminy wschodniego 
Mazowsza- energia solarna energią przyszłości”. Projekt przewidywał budowę kolektorów 
słonecznych w 100 miejscowościach, w tym na terenie gminy Przesmyki – 348 obiektów. 
Zestawy solarne mogą wytwarzać ciepłą wodę użytkową (cwu) dla potrzeb 1396 
gospodarstw domowych. Realizacja inwestycji trwała w latach 2012-2013. Całkowita moc 
kolektorów słonecznych wykorzystujących OZE (odnawialne źródła energii) to 4434 kW; 
rocznie zaoszczędzonych może być 11.070 GJ energii cieplnej; ogranicza to emisję głównych 
zanieczyszczeń powietrza w ilości 1.357,1 ton rocznie. 

W gminie Przesmyki zamontowano do końca 2013r.  348 kolektorów- 168 instalacji 
małych z 2 panelami i 180 instalacji dużych z 3 panelami. Stanowi to ok. 33% ogółu 
gospodarstwa domowych.  

Strukturę wykorzystania paliw opałowych i nośników energii na cele grzewcze w 
sektorze mieszkalnictwa wyznaczono dzięki ankietyzacji mieszkańców Gminy. Wynik 
ankietyzacji został przedstawiony na poniższym wykresie. Dominuje wykorzystanie węgla 
(uzupełnianego biomasą).  

Kotłownie na paliwo stałe jak węgiel, koks są źródłami ciepła o niewielkiej 
sprawności, kotłownie ok. 50- 60%, piece 25- 30%. Posiadają one niskie kominy, bez 
urządzeń odpylających i z tego powodu są źródłami tzw. niskiej emisji.  
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Struktura wykorzystania nośników energii na cele grzewcze w 

gospodarstwach domowych na terenie Gminy 
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Wykres  21. Struktura wykorzystania nośników energii na cele grzewcze w gospodarstwach 
domowych na terenie Gminy, źródło: opracowanie własne na podstawie  PGN Przesmyki, 2015r.  

 

11.3. Gospodarka odpadami  

 Gmina Przesmyki, zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla 
Mazowsza na lata 2012- 2017 przynależy do regionu siedlecko- ostrołęckiego z Regionalną 
Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Woli Suchożerbskiej.  

 Gmina organizuje odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 
zlokalizowanych na jej terenie w ramach opłaty wnoszonej przez mieszkańców. 

 Usługę odbierania odpadów świadczy podmiot do tego uprawniony wybrany w 
drodze przetargu. 

Mieszkańcy segregują odpady na następujące frakcje: 
- tworzywa sztuczne 
- szkło 
- papier i tektura 
- metal i odpady wielomateriałowe.  
 

Tabela 30. Zestawienie ilości odebranych odpadów z terenu gminy w latach 2014-2015 , źródło 
opracowanie własne na podstawie danych UG, 2015r.  

Rodzaj odpadów 2013 2014 2015 

Odpady niesegregowane 75,11 t 80,00 t 80,66 t 

Odpady segregowane 53,97 t 74,84 t 83,14 t 

Razem 129,08 t 154,84 t 163,80 t 

 
Odpady odebrane z terenu Gminy zagospodarowane są w Regionalnej Instalacji 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Woli Suchożebrskiej. 
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Tabela 31. Wskaźniki związane z odpadami komunalnymi, źródło: BDL, dane na lata 2010- 2014 

ODPADY KOMUNALNE 

Zmieszane odpady zebrane w ciągu roku 

 2010 2011 2012 2013 2014 

ogółem t 144,20 72,22 70,80 88,01 126,84 

ogółem na 1 mieszkańca kg 39,8 20,2 20,0 25,0 36,9 

z gospodarstw domowych t 80,18 33,07 36,58 56,50 72,10 

odpady z gospodarstw domowych 
przypadające na 1 mieszkańca 

kg 22,1 9,3 10,3 16,1 20,9 

budynki mieszkalne objęte zbieraniem 
odpadów z gospodarstw domowych 

szt. 755 738 743 - - 

jednostki odbierające odpady w badanym 
roku wg obszaru działalności 

szt. 2 2 2 3 2 

 
 
Tabela 32. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia poszczególnych frakcji odpadów, 
źródło: dane UG, 2015r.  

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%] 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Poziom 
wymagany 

Rozporządzeniem 
12 14 16 18 20 30 40 50 

Poziom 
osiągnięty przez 

Gminę 
17,98 25,6 34,2 - - - - - 

 
 Według powyższego zestawienia gmina Przesmyki w latach 2013- 2015 osiągnęła 

wymagane poziomy recyklingu przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 
odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz ograniczenia masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. W ostatnim roku poziom ten przewyższył 
dwukrotnie wymagany poziom recyklingu, co jest pozytywnym zjawiskiem.  

 

11.4. Zaopatrzenie w gaz ziemny 

 Na terenie Gminy przebiega magistrala przesyłowa gazu ziemnego, gazociągu 
wysokiego ciśnienia DN 700 „Rembelszczyzna”, relacji Hołowczyce- Rembelszczyzna.  We wsi 
Zawady zlokalizowany jest przyłączeniowy zespół zaporowo- upustowy oraz przebiega 
niewielki odcinek gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150.  

 W Gminie funkcjonuje system gazownictwa bezprzewodowego, który w 
dostatecznym stopniu zaspokaja potrzeby mieszkańców. Biorąc pod uwagę rozproszoną 
zabudowę wsi oraz uwarunkowania finansowe należy uznać, że system gazyfikacji 
bezprzewodowej jest w Gminie uzasadniony i jedyny możliwy.  
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12. UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE ELEKTROENERGETYKI  

12.1. Uwarunkowania zewnętrzne- powiązania ponadlokalne 

Przez teren gminy Przesmyki przebiega kilka ponadlokalnych linii 
elektroenergetycznych realizujących infrastrukturalne połączenia zewnętrzne tej Gminy z 
gminami sąsiednimi. Pracują one w  systemie sieci dystrybucyjnych stanowiących własność 
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa  Rejon Energetyczny Siedlce łącząc się z sieciami PGE 
Dystrybucja S.A. Oddział Lublin Rejon Energetyczny Łosice.   

 
Są to: 

a) jednotorowa linia wysokiego napięcia 110kV Siedlce - Łosice, która przebiega przez 
grunty trzech południowych wsi gminy: Głuchówek, Cierpigórz i Zawady;   

b) magistralne linie średniego napięcia 15kV:  

 Łosice - Korczew  

 Siedlce - Łosice,  

 Siedlce - Hołubla (trzon linii biegnie poza gminą Przesmyki, jednak na jej 
teren wchodzi odgałęzienie o relacji Knychówek w gm. Korczew – Kamianki- 
Wańki)  

 

12.2. Uwarunkowania zewnętrzne- diagnoza 

12.2.1. Linia najwyższego napięcia 110kV 

Na terenie Gminy, przez grunty trzech jej wsi: Głuchówek, Cierpigórz i Zawady, 
przebiega jednotorowa linia napowietrzna wysokiego napięcia WN 110kV. Linia wchodzi w 
skład dystrybucyjnego systemu sieci  stanowiących własność operatora PGE Dystrybucja S.A 
Oddział Warszawa, łącząc się na terenie gminy Łosice z urządzeniami WN 110kV będącymi już 
własnością PGE Dystrybucja S.A Oddział Lublin. Linia ma bardzo duże znaczenie w systemie 
zasilania  powiatu siedleckiego i łosickiego, łączy ze sobą w układzie pierścieniowym stacje 
110/15kV Siedlce Przemysł  i  110/15 kV Łosice. Linia wykonana jest na słupach kratowych 
przewodami o przekroju 120 mm2, wymaga więc modernizacji – wymiany przewodów na 
przekrój 240 mm2. W najbliższej przyszłości linia  zostanie wprowadzona do wybudowanej w  
gminie Siedlce systemowej stacji 400/110 kV Siedlce Ujrzanów.  

 

12.2.2. Oddziaływanie linii 110kV na środowisko 

Linie o wysokim poziomie napięć  są  źródłem promieniowania elektromagnetycznego 
oraz  hałasu, stanowią też istotne zakłócenie krajobrazu.   

Przez  gminę Przesmyki  linia WN 110 kV biegnie głównie terenami rolnymi, 
fragmentarycznie leśnymi,  w niewielu miejscach zbliżają się  do obszarów rozproszonej 
zabudowy zagrodowej. Lokalizacja w pobliżu linii wysokiego napięcia  obiektów 
kubaturowych odpowiadać musi ustaleniom zawartym w  Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 30 października 2003r. (Dz. U. Nr 192 poz.1883), które określa 
dopuszczalne poziomy pól elektrycznych i magnetycznych w środowisku, zróżnicowane dla 
terenów pod zabudowę mieszkaniową i dla innych miejsc dostępnych dla ludności. Ze 
względu na skomplikowany sposób ustalania bezpiecznych odległości od linii 110kV, 
budowanych na różnych słupach, według różnych katalogów, przyjmuje się w oparciu o 
obliczenia i pomiary praktyczne, że bezpiecznymi  odległościami  budynków mieszkalnych od 
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rzutu  skrajnych przewodów linii  napowietrznych dla linii 110 kV jest odległość ok. 19 m w 
obie strony od osi linii (pas technologiczny). 

12.2.3. Zasilanie gminy energią elektryczną średniego napięcia 15kV 

 Gmina Przesmyki nie posiada na swym terenie stacji dystrybucyjnej 110/15kV,  
zasilana jest więc w podstawowym układzie pracy sieci SN ze stacji 110/15 kV 
zlokalizowanych  w  Siedlcach  i Łosicach. 
Obydwie stacje (Siedlce Przemysł i Łosice) posiadają po dwa transformatory 110/15 kV o 
mocach wystarczających do pokrycia obecnego i perspektywicznego zapotrzebowania na 
moc i energię elektryczną gmin leżących w zasięgu ich obsługi, w tym gminy Przesmyki.  
 W planach rozwojowych PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa przewiduje się w 
okresie perspektywicznym budowę stacji dystrybucyjnej 110/15 kV w Korczewie, co będzie 
miało istotny wpływ na poprawę parametrów zasilania również gminy Przesmyki. 
  Dostawa energii elektrycznej na teren gminy Przesmyki odbywa się obecnie za 
pośrednictwem trzech linii magistralnych SN o relacjach: Siedlce- Łosice (ŁOS-1), Siedlce - 
Hołubla (SDL-25) i Łosice – Korczew (ŁOS-2).  Na teren Gminy wchodzą jeszcze trzy odgałęźne  
linie SN 15kV o relacjach:  

- Knychówek (gm. Korczew)- Kamianki -Wańki 
- Niemojki (gm. Łosice)- Przesmyki 
- Stara Wieś (gm. Mordy)- Pniewski. 

 Największe znaczenie w podstawowym zasilaniu Gminy ma linia magistralna  Siedlce - 
Łosice, która w podstawowym układzie pracy zasila około połowy (49%) pracujących w 
Gminie lokalnych stacji 15/0,4 kV. Linia wymaga modernizacji polegającej na przebudowie jej 
odcinka  na linię o większym przekroju przewodów. 

Następną pod względem znaczenia w zasilaniu gminy Przesmyki w energię SN 15 kV 
jest magistrala Łosice – Korczew zasilająca 35% gminnych stacji 15/0,4 kV. 

Ostatnią magistralą w układzie zasilania omawianej Gminy jest linia Siedlce – Hołubla, 
która jest źródłem energii SN 15 kV dla 16%  lokalnych stacji 15/0,4 kV pracujących w tej 
Gminie. 

Magistralne linie SN wyposażone są w sterowane radiowo rozłączniki manewrowe 
umożliwiające przełączanie kierunków zasilania w przypadkach awaryjnych i pracach 
konserwacyjnych. 
 W podsumowaniu obecnego stanu technicznego ponadlokalnych sieci SN 15 kV 
biorących udział w zasilaniu  gminy  Przesmyki stwierdzić należy, że wymaga on istotnej 
rozbudowy i modernizacji w celu zmniejszenia czasu awaryjnych przerw w zasilaniu.  

12.3. Uwarunkowania wewnętrzne  

12.3.1. Lokalne sieci dystrybucyjne 

Tworzą je  urządzenia (stacje trafo 15/0,4 kV wraz z zasilającymi je odcinkami linii SN 
15kV, linie niskiego napięcia  nN 0,4 kV z przyłączami), których zadaniem jest zaopatrzenie w 
energię elektryczną niskiego napięcia odbiorców poszczególnych wsi. W gminie Przesmyki  
urządzenia lokalne to niemal wyłącznie promieniowo zasilane sieci napowietrzne. W okresie 
ostatniej dekady rozpoczął się proces stosowania nowych technologii, materiałów i urządzeń  
w  budowie napowietrznych sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia. Są to 
jednosłupowe stacje trafo 15/0,4 kV na żerdziach wirowanych, izolowane przewody linii 
napowietrznych, które są bezpieczniejsze w eksploatacji, wymagają mniejszych odległości 
ochronnych, są również mniej narażone na działanie zjawisk atmosferycznych.  
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Najnowszym trendem jest stosowanie na terenach wiejskich linii kablowych i 
wnętrzowych stacji trafo 15/0,4 kV. 

Od czasu sporządzenia poprzedniej wersji studium, istotne prace modernizacyjne 
oraz związane z przyłączaniem nowych odbiorców z wykorzystaniem sieci izolowanych i 
nowych stacji trafo wykonano we wsiach: Głuchówek, Kamianki Lackie, Kamianki-Nicki, 
Kamianki-Wańki, Lipiny, Łysów, Raczyny, Tarków, Przesmyki (część), Pniewiski (część), 
Podraczynie, Kaliski (część), 

Wykonane modernizacje nie zaspokajają wszystkich potrzeb w tej dziedzinie. W 
dalszym ciągu inwestycji modernizacyjnych wymagają Przesmyki, Głuchówek, Kaliski, Lipiny, 
Pniewiski, Stare Rzewuski, Zalesie, Dąbrowa, Kukawki, Tarkówek, Zawady, Kamianki-Czabaje, 
Lipiny Kamianki Lackie, Kamianki-Nicki, Wólka Łysowska, Łysów (kolonie), Zaborów, 
Cierpigórz, Kamianki-Wańki, Raczyny. 

W wymienionych miejscowościach występują jeszcze sieci lokalne wybudowane w 
latach 60- tych i 70-tych z użyciem  przewodów o małym przekroju i  dużej długości 
obwodów linii niskiego napięcia. Jest to powodem występowania dużych spadków napięć u 
odbiorców zlokalizowanych na końcach obwodów, często brak jest możliwości przyłączania 
nowych odbiorców. 

W odniesieniu do stacji trafo 15/0,4 kV pracujących w Gminie sytuacja przedstawia 
się następująco:  

- stacje  najstarsze z lat 60- tych,  typu ŻH 15 – 11 szt. (17,2%) 
- stacje z lat 70-tych  typu STSb20/125 i STSa20/100  – 20 szt. (30,8%), 
- stacje typu STSa20/100 i  STSa20/250 z lat 80-tych – 22 szt. (34,8%) 
- stacje nowe na słupach wirowanych – 11 szt. (17,2%). 
Jak widać z powyższego zestawienia,  stacji pracujących około  i ponad 40 lat, czyli w 

pełni zdekapitalizowanych technicznie jest  31 sztuk (48%), natomiast jedynie 11 stacji 
(17,2%) to stacje najnowsze.  

Zestawienie powyższe ilustruje zakres potrzebnych działań modernizacyjnych w 
odniesieniu do lokalnych stacji trafo 15/0,4 kV. Podobny, szacunkowy zakres potrzeb 
modernizacyjnych odnosi się do lokalnych linii SN 15 kV i linii niskiego napięcia 0,4 kV.  

13. ZADANIA SŁUŻACE REALIZAJI PONADLOKALNYCH CELÓW PUBLICZNYCH  

Na terenie gminy Przesmyki do zadań służących realizacji ponadlokalnych celów 
publicznych zalicza się inwestycje:  
- z zakresu budowy i przebudowy dróg powiatowych, 
- modernizacja urządzeń systemów elektroenergetycznych, linii przesyłowych 110 kV i 
rozbudowa  elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych, w tym linii  wysokiego napięcia 
110 kV.   

14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ  

Na terenie gminy Przesmyki nie występują obszary zagrożone powodzią ani obszary 
objęte ryzykiem wystąpienia powodzi (rys. 8).  
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Rysunek 8. Mapa zagrożenia powodziowego i mapa ryzyka powodziowego, źródło: hydroportal ISOK 
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II. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

1. KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ GMINY ORAZ W PRZENZACZENIU 
TERENÓW, W TYM WYNIKAJĄCE Z AUDYTU KRAJOBRAZOWEGO  

 

Kierunki rozwoju gminy Przesmyki stanowią kontynuację ustaleń przyjętych 
w Studium uchwalonym Uchwałą Nr IX/50/1999 Rady Gminy w Przesmykach z dnia 22 
grudnia 1999 roku.  
 
Na podstawie zaktualizowanych  uwarunkowań, w szczególności wynikających z:  

 położenia geograficznego, 

 analiz środowiskowych, charakteryzujących stan i walory środowiska przyrodniczego, 
kulturowego i krajobrazowego,  

 analiz społecznych i ekonomicznych, w tym  aktualnego zagospodarowania Gminy i 
jakości życia mieszkańców,  

 prognozy demograficznej dla liczby ludności gminy Przesmyki,  

 możliwości ekonomicznych, w tym możliwości finansowania przez Gminę wykonania 
sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej i społecznej, służących realizacji 
zadań własnych Gminy,  

 bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę  
oraz uwzględniając potrzeby zgłaszane przez Gminę i inwestorów, określono kierunki 
rozwoju przestrzennego gminy Przesmyki.  
 W najbliższym czasie charakter powiązań funkcjonalno-przestrzennych w Gminie 
będzie powoli się zmieniał w związku z postępującym rozwojem społeczno- gospodarczym 
terenu. Pomimo wielu zmian w przestrzeni, zostanie zachowany dotychczasowy charakter 
Gminy związany z podziałem na główne przestrzenie funkcjonalne: obszary urbanizacji oraz 
obszary przestrzeni otwartych- związanych ze środowiskiem przyrodniczym oraz 
wykorzystaniem rolniczym.  
 W celu polepszenia rozwoju społeczno- gospodarczego Gminy wyznaczono tereny 
aktywizacji gospodarczej. Tereny te mają realizować lokalne cele rozwoju, polegające m.in. 
na podniesieniu konkurencyjności obszaru, zaktywizowanie go w stosunku do gmin 
sąsiednich, zwiększenie liczby podmiotów gospodarczych, stworzenie nowych miejsc pracy, 
dalszy rozwój infrastruktury technicznej i społecznej.  
Wyznaczenie powyższych terenów oparto o:  
- dobrą dostępność komunikacyjną (linia kolejowa, układ drogowy),  
- wyposażenie w infrastrukturę techniczną i teleinformatyczną  (wodociąg, gazociąg, 
elektryfikacja, dostępność do Internetu),  
- uwarunkowania przyrodniczo- krajobrazowe (brak gruntów podlegających ustawowej 
ochronie).  

W celu poprawy jakości życia mieszkańców w Studium wskazano obszary 
funkcjonalne o znaczeniu lokalnym, do których zaliczono istniejące i postulowane centra wsi.  

Układ poszczególnych elementów w obrębie Gminy jest prosty i czytelny. Struktura 
funkcjonalno przestrzenna Gminy obejmuje: 
– system terenów otwartych, w tym: tereny lasów, tereny upraw polowych, łąk i pastwisk, 

tereny rzek, cieków wodnych i stawów oraz inne tereny niezabudowane,  
– sieć osadniczą, obejmującą tereny zabudowy, w tym przede wszystkim: tereny zabudowy 

zagrodowej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny usług o charakterze 
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publicznym, w mniejszym stopniu tereny zabudowy produkcyjno- usługowej, tereny 
zabudowy specjalistycznej produkcji rolnej (obejmującej hodowlę drobiu oraz produkcję 
pieczarek), a także tereny istniejącej zabudowy znajdującej się w odległości mniejszej niż 
100m od brzegów rzek i innych zbiorników wodnych oraz tereny aktywności gospodarczej, 
dotychczas niezainwestowane., 

– układ drogowy, zapewniający dogodne połączenia między miejscowościami,  
–  systemy infrastruktury technicznej obsługującej sieć osadniczą, w tym: zorganizowane 

systemy zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną, systemy gromadzenia i 
odprowadzania ścieków komunalnych i technologicznych oraz obiekty i urządzenia 
telekomunikacyjne. 

 
  Podstawowym składnikiem biosystemu Gminy są doliny rzeczne i towarzyszące im 

zwarte powierzchnie leśne, tworzące system przyrodniczy Gminy, winny być wyłączone z 
zabudowy oraz powinny podlegać wzmożonej ochronie przed degradacją. 

W oparciu o warunki naturalne Gminy należy stwierdzić, że podstawowymi funkcjami 
decydującymi o rozwoju Gminy będzie rolnictwo oraz usługi związane z obsługą rolnictwa.  

Obecność obszarów cennych przyrodniczo i atrakcyjnych krajobrazowo, chronionych 
prawnie (park krajobrazowy, obszar chronionego krajobrazu) oraz zabytków kulturowych 
stwarza możliwości rozwoju funkcji turystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji 
agroturystycznych. 

Powiązanie możliwości rolniczych Gminy z walorami przyrodniczymi może przynieść 
szybkie efekty w rozwoju agroturystyki i dziedzin pośrednio związanych z turystyką np. 
produkcja i przetwarzanie produktów spożywczych (zdrowa żywność), rękodzieło, różne 
formy sztuki.  

Rozwój turystyki w Gminie nie może doprowadzić do degradacji środowiska 
przyrodniczego, ani naruszania zakazów, nakazów i ograniczeń obowiązujących w obrębie 
obszarów prawnie chronionych tj. Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego wraz z jego 
otuliną i Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Obszaru. Powinna być preferowana 
turystyka „ekologiczna” tzn. piesza, rowerowa ewentualnie konna, nie należy na terenie 
Gminy promować sportów ekstremalnych. Turystyka jako dziedzina ściśle związana z 
walorami środowiska przyrodniczego może stanowić podstawę do wdrażania na terenie 
Gminy filozofii ekorozwoju. 

 
Struktura funkcjonalno-przestrzenna została przedstawiona na mapie pt. „Kierunki 

zagospodarowania przestrzennego” i obejmuje: 
 
1. Tereny zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej - RM/MN/U  
Obejmują tereny istniejącej i nowoprojektowanej zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej 
mieszkaniowej i usługowej. Na wskazanych terenach obok typowej zabudowy zagrodowej 
występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa o charakterze nieuciążliwym. 
Usługi mogą być realizowane jako obiekty wolnostojące oraz wbudowane. Dopuszcza się 
realizację małych zakładów produkcyjnych oraz innej działalności gospodarczej nie 
powodującej negatywnego oddziaływania na środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi w 
tym zakresie pod warunkiem minimalizowania oddziaływania na zabudowę mieszkaniową. 
Dopuszcza się realizację  infrastruktury technicznej i komunikacji. 
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2. Tereny zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej  - RM/MN  
Obejmują tereny istniejącej i nowoprojektowanej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Na ww. terenach możliwa jest lokalizacja zabudowy zarówno zagrodowej, 
jak i mieszkaniowej jednorodzinnej. Dopuszcza się realizację usług nieuciążliwych jako 
wbudowaną w obiektach zarówno mieszkalnych jak i towarzyszących zabudowie 
realizowanej na terenie działki budowlanej. Dopuszcza się realizację  obiektów budowlanych 
wykorzystywanych do produkcji rolniczej oraz infrastruktury technicznej i komunikacji.  
 
3. Tereny zabudowy zagrodowej - RM  
Obejmują tereny rozproszonej zabudowy zagrodowej. Dominującą funkcją tych terenów jest 
funkcja mieszkaniowa, towarzysząca funkcji rolniczej wraz z obsługą rolnictwa. Na terenach 
tych dopuszcza się lokalizację zabudowy zagrodowej oraz zabudowy  i budowli związanych z 
obsługą produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych , a także 
realizację infrastruktury technicznej i komunikacji. 
 
4. Tereny zabudowy usługowej - U  
Obejmują tereny istniejących i nowoprojektowanych usług nieuciążliwych o znaczeniu 
lokalnym. Na wskazanych terenach preferuje się lokalizację usług zaspakajających potrzeby 
miejscowej ludności w tym: handel o pow. sprzedaży do 2000m2, małe zakłady produkcyjne, 
stacje paliw, usługi agroturystyki. Dopuszcza się infrastrukturę techniczną i komunikację oraz 
zabudowę mieszkaniową dla właścicieli prowadzących działalność gospodarczą. Zakaz 
lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii.  
 
5. Tereny zabudowy usług sakralnych - UKs  
Obejmują tereny istniejących kościołów w miejscowości gminnej Przesmyki i we wsi Łysów 
oraz teren kaplicy położonej we wsi Kukawki, wśród terenów leśnych. Dopuszcza się 
lokalizację obiektów związanych z usługami sakralnymi oraz obiektów infrastruktury 
technicznej i komunikacji. 
 
6. Tereny zabudowy usług publicznych - UP  
Obejmują tereny istniejących i nowoprojektowanych usług publicznych w szczególności 
w zakresie: administracji, oświaty, kultury, zdrowia i opieki społecznej, ochotniczych straży 
pożarnych, sportu i rekreacji, świetlic wiejskich oraz innych usług służących potrzebom 
mieszkańców. Na wskazanych terenach dopuszcza się lokalizację innych obiektów 
związanych z funkcją podstawową  oraz obiektów infrastruktury technicznej i komunikacji.   
 
7. Tereny zabudowy produkcyjno-usługowej - P/U  
Obejmują tereny istniejące i nowoprojektowane przewidziane do lokalizacji zakładów 
związanych z działalnością gospodarczą, w tym zakłady produkcyjne, usługowe, stacje 
obsługi pojazdów samochodowych, bazy transportowe,  hurtownie, składy, magazyny, stacje 
paliw płynnych i gazowych, itp. Na wskazanych terenach dopuszcza się lokalizację inwestycji 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z przepisami odrębnymi w tym 
zakresie.  
Na wskazanych terenach dopuszcza się obiekty infrastruktury technicznej i komunikacji oraz 
funkcję mieszkaniową dla właściciela jako funkcję uzupełniającą.  
Zakaz lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii. 
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8. Tereny zabudowy specjalistycznej produkcji rolnej (hodowla drobiu) RU-Z    
Obejmują istniejące tereny specjalistycznej produkcji rolnej w zakresie chowu i hodowli 
drobiu. Na wskazanych terenach dopuszcza się wielkości produkcyjne wynikające 
z przepisów odrębnych, a w szczególności ochrony środowiska. Na wskazanych terenach 
dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktury technicznej i komunikacji. 
 
9. Tereny zabudowy specjalistycznej produkcji rolnej (produkcja pieczarek) RU- P 
Obejmują istniejące tereny specjalistycznych gospodarstw rolnych w zakresie produkcji 
pieczarek. Na wskazanych terenach dopuszcza się wielkości produkcyjne wynikające 
z przepisów odrębnych, a w szczególności ochrony środowiska. Na wskazanych terenach 
dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktury technicznej i komunikacji. 
 
10. Tereny aktywności gospodarczej -  AG 
Obejmują nowo wyznaczone tereny pod działalność produkcyjną, przetwórczą, usługową, 
bazy, składy, magazyny oraz tereny wskazane pod budowę obiektów handlowych do 
2000m2. Poza wyżej wymienionymi dopuszcza się obiekty administracyjno- techniczne, sieci 
i urządzenia infrastruktury technicznej, drogi dojazdowe i wewnętrzne, parkingi, garaże. Nie 
dopuszcza się lokalizacji funkcji mieszkaniowej poza mieszkaniami służbowymi.  
Dopuszcza się realizację inwestycji mogących potencjalnie negatywnie oddziaływać na 
środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi w tym zakresie, pod warunkiem 
minimalizowania uciążliwości do zasięgu terenu objętego zainwestowaniem. Dopuszcza się 
realizację inwestycji związanych z produkcją energii elektrycznej lub cieplnej ze źródeł 
odnawialnych (farmy fotowoltaiczne, biogazownie itp.). Wyklucza się realizację turbin 
wiatrowych o mocy powyżej 100kV.   
Zakaz lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii.   
 
11. Tereny  parkingów  - KS 
Obejmuje teren istniejącego parkingu przy cmentarzu w miejscowości Przesmyki. Na 
wskazanym terenie dopuszcza się usługi handlu oraz inne usługi związane z obsługą 
cmentarza oraz infrastrukturę techniczną i komunikacji.   
 
12. Tereny  istniejącej zabudowy znajdującej się w odległości mniejszej niż 100m od 
brzegów rzek i  innych zbiorników wodnych  
Obejmują tereny istniejącej zabudowy wzdłuż rzek, na których obowiązuje zakaz budowania 
nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100m od linii brzegów rzek, jezior i innych 
zbiorników wodnych, stosownie do §  3 ust. 7  Rozporządzenia Nr 3 Wojewody 
Mazowieckiego z dnia 15 marca 2005r. w sprawie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego 
(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 66, poz. 1701).  
 
TERENY  ROLNE   
Obejmują obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej, na którą składają się grunty orne oraz 
użytki zielone (łąk i pastwisk).  
Zasady zagospodarowania omówiono w kierunkach i zasadach kształtowania rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej.  
Na wskazanych terenach dopuszcza się lokalizację zabudowy zagrodowej, z wyłączeniem 
terenów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie terenów kolejowych, inwestycje 
związane ze specjalistyczną produkcją rolną, obiekty melioracyjne.   
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TERENY  ZIELENI, LASÓW   I  WÓD  
Obejmują tereny lasów, tereny predysponowane do zalesień, tereny parków, założeń 
dworsko- pałacowych, cmentarzy czynnych, wód powierzchniowych i zbiorników 
retencyjnych. Na wymienionych terenach obowiązują zasady zagospodarowania zgodne z 
przeznaczeniem oraz przepisami odrębnymi. Na terenie parków i cmentarzy dopuszcza się 
obiekty kultu religijnego i małej architektury. Od terenów cmentarzy wyznaczono  granicę 
obszaru o ograniczonym sposobie użytkowania o szerokości 50m i/ lub 150m, w której 
obowiązują zasady zagospodarowania zgodnie z § 3 ust. 1  Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959r. w sprawie określenia, jakie tereny pod 
względem sanitarnym są odpowiednie  na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315).      

2. KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA ORAZ UŻYTKOWANIA 
TERENÓW, W TYM TERENY WYŁĄCZONE SPOD ZABUDOWY  

Na obszarze Gminy przewiduje się realizację zabudowy mieszanej, z podziałem na tereny 
zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, tereny istniejącej 
rozproszonej zabudowy zagrodowej. Przewiduje się również realizację zabudowy usługowej, 
w tym tereny usług sakralnych i usług publicznych, a także tereny zabudowy produkcyjno-
usługowej. Szczególne znaczenie mają wyznaczone tereny aktywności gospodarczej, mające 
na celu ułatwienie inwestorom działalności w granicach Gminy oraz  pobudzenie 
wielofunkcyjnego rozwoju  lokalnej gospodarki. Tereny zostały wskazane zgodnie z 
rysunkiem Studium i charakterystyką zawartą we wcześniejszym rozdziale „kierunki zmian 
w strukturze przestrzennej”.  

Wskazane obszary zaleca się wyposażyć w infrastrukturę techniczną na warunkach 
określonych przepisami odrębnymi.     

Program wyposażenia terenów w infrastrukturę techniczną opierać się powinien 
o zasady przedstawione w niniejszym Studium oraz zgodnie z programami branżowymi.   

 
W zakresie kształtowania zagospodarowania terenów przewidzianych do 

zainwestowania kubaturowego obowiązują następujące zasady:  
– wyeksponowanie wartości architektury współczesnej oraz ciekawych rozwiązań 

urbanistycznych w szczególności dla terenów położonych w centrum miejscowości 
gminnej Przesmyki; 

– forma architektoniczna budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych, usługowych, 
produkcyjnych i innych związanych z działalnością gospodarczą, powinna harmonijnie 
wpisywać się w krajobraz poprzez kształtowanie jej w nawiązaniu do architektury 
regionalnej, w  szczególności w budownictwie mieszkaniowym oraz eksponować wartości 
architektury współczesnej w zakresie konstrukcji obiektu, formy obiektu, materiałów 
budowlanych i detali architektonicznych; 

– dopuszczalne wysokości nowoprojektowanej zabudowy: 

 zabudowy oznaczonej symbolami: RM/MN/U, RM/MN, RM, RU- Z, RU- P do 
12m;  

 zabudowy oznaczonej symbolami: U, P/U, AG – do 15m (z wyjątkiem części 
budynku, budowli lub urządzeń, które muszą być wyższe ze względu na 
technologię produkcji lub ochronę środowiska);  

 obiekty sakralne – do 40m; 

 obiekty usług publicznych – do 15m, 

 obiekty na terenach oznaczonych symbolem KS- do 8m.  
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Wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów określono w Studium 
procentowo jako maksymalny wskaźnik zabudowy oraz minimalny wskaźnik powierzchni 
biologicznie czynnej dla poszczególnych funkcji terenów przewidzianych pod 
zainwestowanie. 

 
 

Tabela 33. Zasady zagospodarowania przeznaczenia terenów, opracowanie własne 

Przeznaczenie terenów 
Maksymalny 
wskaźnik 
zabudowy 

Minimalny 
wskaźnik powierzchni 
biologicznie czynnej 

RM/MN/U - tereny zabudowy zagrodowej, 
mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej 

80% 20% 

RM/MN - tereny zabudowy zagrodowej  
i mieszkaniowej jednorodzinnej 

70% 30% 

RM  -  tereny zabudowy zagrodowej 70% 30% 

U – tereny zabudowy usługowej 80% 20% 

UKs -  tereny zabudowy usług sakralnych - - 

UP - tereny zabudowy usług publicznych 80% 10% 

P/U – tereny zabudowy produkcyjno-
usługowej 

80% 20% 

AG  – tereny aktywności gospodarczej 90% 10% 

KS - tereny parkingów  90% 10% 

RU-Z – tereny zabudowy specjalistycznej 
produkcji rolnej (hodowla drobiu) 

85% 15% 

RU- P - tereny zabudowy specjalistycznej 
produkcji rolnej (produkcja pieczarek) 

85% 15% 

 

//////// - tereny  istniejącej zabudowy 

znajdującej się w odległości mniejszej niż 
100m od brzegów rzek i  innych zbiorników 
wodnych 

70% 30% 

 
 
      Przyjmuje się, że terenami wyłączonymi spod zabudowy w Studium są:  

- gleby organiczne;  
- większe kompleksy leśne.  

 
Terenem z ograniczeniem zabudowy kubaturowej, z dopuszczeniem realizacji 

infrastruktury technicznej jest system przyrodniczy Gminy.  
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3. OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW, W TYM 
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO I UZDROWISK  

3.1. Zasady ochrony zasobów i walorów środowiska, przyrody i krajobrazu  

Ustalenie zasad zrównoważonego rozwoju, utrzymanie lub przywracanie równowagi 
środowiska i różnorodności biologicznej oraz racjonalnego wykorzystania zasobów 
środowiska stanowi podstawę przy sporządzaniu Studium. Regulującymi to zagadnienie 
przepisami są w szczególności ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz.U. z 2016r. poz. 672 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 3 października 2008r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353, ze zm.). 
Warunki ograniczające swobodne inwestowanie wynikają z rygorów sanitarnych oraz 
potrzeb ochrony środowiska. Problematykę ochrony środowiska, ochrony wartości 
przyrodniczych należy uwzględniać we wszystkich opracowaniach miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego i warunkach zabudowy wydawanych na podstawie 
przepisów odrębnych.    
 

3.1.1. Ochrona zasobów środowiska 

Specyfika położenia terenu w obszarze funkcjonalnym kraju Zielone Płuca Polski (ZPP) 
predysponują obszar gminy Przesmyki do lokalizacji funkcji przyjaznych środowisku, w tym 
do organizacji przestrzeni w taki sposób, by osiągnąć maksymalne ograniczenie ingerencji w 
środowisko w tych obszarach, gdzie skupiają się funkcje przyrodnicze, ochronne i 
klimatyczne. 
 

1. Należy zapewnić szczególną ochronę terenów dolin i obszarów leśnych, stanowiących 
system przyrodniczy Gminy, zapewniających równowagę w środowisku i pełniących 
jednocześnie rolę układu wentylacyjnego Gminy; 

2. Należy traktować duże zespoły leśne, jako najważniejszego składnika równowagi 
ekologicznej w biosferze oraz niezbędne zaplecze środowiska przyrodniczego dla 
rekreacji. 

3. Należy dążyć do zapewnienia lepszej ochrony zasobów leśnych, integralności 
przestrzennej kompleksów leśnych i drożności leśnych ciągów ekologicznych poprzez 
eliminację barier antropogenicznych i obiektów destrukcyjnych naruszających 
strukturę przestrzenną ekosystemów.    

4. Poprawa różnorodności biologicznej ekosystemów i ich dostosowania do 
miejscowych warunków siedliskowych. Lasy są obszarami o dynamicznej 
równowadze, wyrażającej się naturalną współzależnością między cechami 
siedliskowymi ekosystemu (rzeźba terenu, gleby, warunki wodne, mikroklimat itp.) a 
zbiorowiskami roślinnymi i światem zwierzęcym. Zwiększenie powierzchni leśnej oraz 
przebudowa części drzewostanów i wzbogacenie ich składu gatunkowego poprawi 
zubożoną strukturę krajobrazu Gminy, zwiększy atrakcyjność estetyczną 
występujących kompleksów leśnych, ich odporność na czynniki naturalne oraz 
antropogeniczne. 

5. Zadrzewienie gruntów zdegradowanych i nieużytkowanych rolniczo oraz wskazanych 
gleb niskich klas bonitacyjnych, z wykorzystaniem szerszego wprowadzania 
drzewostanów wielogatunkowych. Realizacja ww. zaleceń stwarza możliwość 
zwiększenia udziału powierzchni biologicznie czynnych, wzbogacenia składu 
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gatunkowego lasów czy choćby stworzenie niewielkich enklaw urozmaiconej zieleni. 
Część z nich zmierza do wzmocnienia istniejących węzłów ekologicznych, podbudowy 
łączników dolinnych, bądź wododziałowych. Niekiedy wprowadzana zieleń może 
pełnić funkcję ochronną, bądź izolującą od obiektów szczególnie szkodliwych dla 
środowiska.  

6. Należy zapewnić ochronę  systemu  przyrodniczego Gminy oznaczonego graficznie na 
rysunku Studium poprzez zakaz lokalizacji nowej zabudowy. 

 

3.1.2. Ochrona walorów krajobrazowych  

Ochrona walorów krajobrazowych Gminy powinna być realizowana poprzez: 
1. Ograniczanie rozproszenia zabudowy na terenach otwartych, zwłaszcza przyleśnych 

i nadwodnych, 
2. Koncentrowanie zabudowy wzdłuż ciągów komunikacyjnych, z wyłączeniem linii 

kolejowych, przede wszystkim jako kontynuacja zabudowy już istniejącej, 
3. Ograniczenie form zabudowy mieszkaniowej do zabudowy niskiej, dającej większe 

możliwości wkomponowania w krajobraz, 
4. Ścisłe reglamentowanie terenów, na których możliwa będzie lokalizacja zabudowy 

niemieszkaniowej, w tym zwłaszcza produkcyjno-usługowej, 
5. Preferencję zabudowy agroturystycznej w strefach cennych krajobrazowo, 
6. Wykluczenie terenów zabudowy na terenach nadwodnych (w dolinach) i na 

obszarach systemu przyrodniczego Gminy.  
7. Zachowanie i ochrona naturalnej konfiguracji terenu.  
8. Zachowanie i ochrona zadrzewień i zakrzewień śródpolnych.  

3.1.3. Prawna ochrona przyrody  

Na terenie gminy  Przesmyki znajdują się trzy formy  prawnej ochrony przyrody: 
1. Park krajobrazowy i otulina parku krajobrazowego 
2. Obszar Chronionego Krajobrazu 
3. Pomniki przyrody 
 
Celem ochrony Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego jest:  
- zachowanie swobodnie meandrującej nizinnej rzeki Bug i jego doliny z dużą ilością 
starorzeczy i odnóg, 
- zachowanie pozostałości dużych kompleksów leśnych, bogactwa szaty roślinnej 
obejmującej liczną grupę chronionych i rzadkich gatunków roślin i zbiorowisk roślinnych, 

- zachowanie muraw psammofilnych i kserotermicznych oraz łęgów nadrzecznych; 
- zachowanie swoistego charakteru zabudowy wiejskiej, 
- zachowanie tradycyjnej funkcji wsi oraz rozwój rękodzielnictwa ludowego; 
- zachowanie w niewielkim stopniu przekształconego krajobrazu rolniczego, 
- zachowanie wysokich skarp erozyjnych wysoczyzn okalających rzeki Bug i Narew oraz 

tarasu nadzalewowego z licznymi parabolicznymi wydmami. 

W odniesieniu do Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego obowiązują następujące zakazy: 
1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 

 przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
 środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
 ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, ze zm.); 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZESMYKI 

 

103 

 

 2) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych 
schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu 
ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, 
rybackiej i łowieckiej; 

 3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 
wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa 
ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub 
naprawy urządzeń wodnych; 

 4) pozyskiwania dla celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym 
kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 

 5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 
związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub 
przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą 
urządzeń wodnych; 

 6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody 
lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

 7) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów 
rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących turystyce 
wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej; 

 8) likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz 
obszarów wodno-błotnych; 

 9) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych; 
10) utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych; 
11) organizowania rajdów motorowych i samochodowych; 
12) używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach 

wodnych. 
 
Zakaz, o którym mowa w pkt 4 nie dotyczy wydobywania piasku i żwiru na powierzchni 

nie przekraczającej 2ha przy przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym  
20 000m3, a działalność będzie prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych - zgodnie z 
ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131, ze 
zm.).  

Zakaz, o którym mowa w pkt. 7 nie dotyczy obowiązujących w dniu wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
 
Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu 
Obszar chronionego krajobrazu jest terenem chronionym ze względu na wyróżniające się 
krajobrazowo tereny o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe w szczególności ze 
względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z masową turystyką  
i wypoczynkiem lub istniejące albo odtwarzane korytarze ekologiczne. Celem tworzenia 
obszarów chronionego krajobrazu może być w szczególności zapewnienie powiązania 
terenów poddanych ochronie w system obszarów chronionych
 

 Pomniki przyrody  
Celem ochrony pomników jest zachowanie wartości przyrodniczych, krajobrazowych, 
naukowych, kulturowych i historycznych poprzez ich ochronę w granicach lokalizacji. 
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Ochrona drzew w granicach lokalizacji obejmuje zasięg korony i systemu korzeniowego nie 
mniejszy niż w promieniu 15 metrów od zewnętrznej krawędzi pnia drzewa. 
W stosunku do pomników, w ramach czynnej ochrony, ustala się możliwość: 
 1) dokonywania zabiegów pielęgnacyjno - zabezpieczających zgodnych z ogólnie przyjętymi 

zasadami chirurgii drzew w stosunku do tworów przyrody żywej; 
 2) dokonywania zabiegów ochronnych w celu przywrócenia naturalnego stanu w stosunku 

do tworów przyrody nieożywionej. 

W stosunku do pomników i użytków ekologicznych  obowiązują następujące zakazy: 
 1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru; 
 2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 

związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, 
utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych; 

 3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 
 4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody 

albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 
 5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, 

starorzeczy oraz obszarów wodno - błotnych; 
 6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych; 
 7) zmiany sposobu użytkowania ziemi; 
 8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym 

kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 
 9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych 

oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania 
czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 

10) zbioru,  niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, 
utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin  i grzybów chronionych;  

11) umieszczania tablic reklamowych. 
 
Obszary proponowane do objęcia ochrona prawną: 
 Na terenie gminy Przesmyki proponuje się objąć ochroną obszar jako Zespół 
Przyrodniczo Krajobrazowy:  
 Jako Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy proponuje się objęcie obszaru „Dolina rzeki 
Kołodziejki”. Jest to obszar o urozmaiconym krajobrazie, z chronionymi gatunkami roślin: 
wawrzynkiem wilczełyko i kruszczykiem błotnym, o powierzchni ok. 31 ha, położony w strefie 
bezpośrednio przylegającej do zwartej zabudowy.  

3.2. Zasady ochrony środowiskowych warunków jakości życia 

3.2.1. Ochrona gleb i powierzchni ziemi  

W zakresie ochrony gleb i powierzchni ziemi przewiduje się: 
- ograniczać nierolnicze i nieleśne przeznaczenie gruntów, 
- zapobiegać procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych i leśnych oraz szkodom w 
produkcji rolniczej i leśnej, 
- przywracać leśny charakter gruntom, które go utraciły, 
- poprawić wartość użytkową gruntów oraz zapobiegać obniżaniu ich produkcyjności, 
- zachować torfowiska i oczka wodne jako zbiorniki naturalne, 
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- wprowadzić zadrzewień i zakrzewień gruntów niskoprodukcyjnych, tj. gruntów rolnych V i 
VI klasy bonitacji, zakładanie trwałych użytków zielonych, które wpływałyby także na 
zmniejszenie erozji wiatrowej tworząc naturalne wiatrochrony, 
- rekultywację i zagospodarowanie gruntów po wyrobiskach (oczyszczanie, odbudowa 
właściwych stosunków wodnych, włączenie do zagospodarowania przyrodniczego: 
zalesianie, zakrzewianie, zadarnianie, uprawy), 

3.2.2. Ochrona wód powierzchniowych  

Podstawowym kierunkiem działań w  zakresie ochrony wód powierzchniowych jest: 
- racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych,  
- racjonalna gospodarka ściekowa realizowana m.in. poprzez program sanitacji Gminy, 
budowa biologicznych oczyszczalni przydomowych, 
- ograniczanie spływu zanieczyszczonych wód do cieków wodnych i stawów, zwłaszcza z pól i 
dróg oraz uszczelnianie szamb, 
- regularna kontrola jakości wód powierzchniowych, 
- budowa, modernizacja, renowacja i utrzymanie w dobrym stanie melioracji szczegółowych, 
- zagospodarowanie i utrzymanie w czystości brzegów rzek, stawów i zbiorników 
retencyjnych.  

3.2.3. Ochrona wód podziemnych  

Szczególna ochrona wód podziemnych w gminie Przesmyki powinna obejmować 
czystość czwartorzędowych wód podziemnych, których stan jest obecnie nie w pełni 
zadowalający. Ochrona ta będzie odbywać się poprzez:  
- wykorzystywanie wód podziemnych przede wszystkim dla zaopatrzenia ludności w wodę do 
picia, a ponadto do produkcji żywności, równocześnie ograniczanie i eliminowanie 
wykorzystania wód podziemnych do innych celów, 
- monitorowanie stanu ilościowego i jakościowego głównych zbiorników wód podziemnych,  
- ochrona tych zbiorników realizowana poprzez wyeliminowanie możliwości lokalizowania 
obiektów potencjalnie niebezpiecznych dla czystości jego wód, 
- budowa biologicznych oczyszczalni przydomowych.  

3.2.4. Ochrona powietrza atmosferycznego  

Kierunki działań ochrony dobrej jakości powietrza atmosferycznego to:  
- ograniczenie możliwości lokalizacji obiektów, których działalność powoduje emisję      
zanieczyszczeń z procesów technologicznych,  
- preferencję tzw. ekologicznych źródeł i nośników energii m.in. poprzez eliminację paliw 
węglowych oraz zapewnienie odpowiedniego do zapotrzebowania zaopatrzenia w energię 
elektryczną i gaz,  
- zakaz dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą przekraczania dopuszczalnych 
norm emisyjnych ustalonych na podstawie przepisów szczególnych,  
- wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii,  
- zalesianie gruntów nieprzydatnych rolniczo, wzdłuż tras komunikacyjnych, wprowadzanie 
zieleni na terenach zabudowanych.  

3.2.5. Ochrona przed hałasem  

Podstawowym kierunkiem działań w zakresie ochrony przed hałasem będą działania 
polegające na wyciszeniu jego źródeł, a więc np. na modernizacji technologii w przemyśle 
celem zmniejszenia hałaśliwości wytwarzanych wyrobów. W sytuacji braku możliwości w 
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wyciszaniu źródeł hałasu ze względów technicznych należy podejmować prace ograniczające 
rozprzestrzenianie się ponadnormatywnych dźwięków. W takiej sytuacji wykonuje się osłony 
i ekrany akustyczne (w tym ekrany wykorzystujące zieleń wysoką i niską) lub dokonuje się 
zmian konstrukcyjnych w obiektach pozostających w strefie oddziaływania źródeł hałasu. 

Ponadto, dynamiczny rozwój ruchu kołowego stwarza konieczność modernizacji 
istniejącej sieci drogowej poprzez przebudowę nawierzchni dróg, wzmocnienie konstrukcji, 
korektę łuków itp. Pożądany kierunek działań stanowi również sukcesywne ograniczanie 
ruchu samochodów ciężarowych w obszarze zwartej zabudowy.  

Narażenie na ponadnormatywny hałas może też wystąpić wzdłuż szlaku kolejowego. 
Należy więc podjąć działania polegające na ograniczaniu lokalizacji obiektów o funkcjach 
wrażliwych na hałas w sąsiedztwie linii kolejowej.  

Istotnym zadaniem jest prowadzenie monitoringu hałasu. Pojedyncze przejawy 
hałasu przemysłowego należy kontrolować w oparciu o przepisy odrębne. 

3.2.6. Elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące 

Na poziomie Gminy, w celu zapewnienia skutecznej ochrony ludności przed 
działaniem promieniowania elektromagnetycznego, w ramach polityki długofalowej, należy 
podejmować działania prewencyjne, wykorzystując przede wszystkim metody planistyczne. 
Do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy wprowadzać zapisy 
dotyczące ochrony przed promieniowaniem niejonizującym, w szczególności obszarów 
ograniczonego użytkowania wokół urządzeń je emitujących, wszędzie tam gdzie 
zarejestrowane zostanie przekroczenie dopuszczalnych poziomów promieniowania.  

W celu ochrony ludzi przed promieniowaniem elektromagnetycznym niejonizującym 
Studium, zachowuje w przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia strefy 
bezpieczeństwa, w których występują ograniczone możliwości zabudowy i 
zagospodarowania terenu. Studium w strefach ochronnych od linii wysokiego napięcia 110kV 
zakazuje budowy budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi.  

3.2.7. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska  

W celu zapewnienia skutecznej ochrony ludności i środowiska przed nadzwyczajnymi 
zagrożeniami, należy prowadzić następujące działania: 
- propagowanie zasad przeciwdziałania zagrożeniu pożarowemu, 
-uporządkowanie leśnych dróg przeciwpożarowych (szczególnie w obrębie lasów 
niepaństwowych), 
- uzupełnienie oznakowania terenów leśnych (wjazdy do lasu, parkingi leśne) tablicami 
informacyjno- ostrzegawczymi dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego, numerów dróg. 
 

3.2.8. Zasady w zakresie ochrony uzdrowisk  

Zgodnie z ustawową definicją, uzdrowiskiem jest obszar, na terenie którego 
prowadzone jest lecznictwo uzdrowiskowe albo rehabilitacja uzdrowiskowa, wydzielony 
w celu wykorzystania i ochrony znajdujących się na jego obszarze naturalnych surowców 
leczniczych. Na terenie gminy Przesmyki nie występują obszary uzdrowiskowe.  
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4. KIERUNKI I ZASADY KSZTAŁOWANIA ROLNICZEJ I LEŚNEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ  

4.1. Leśna przestrzeń produkcyjna 

Na terenach lasów obowiązują zasady gospodarki i ochrony wynikające z planów 
urządzeniowych lasów oraz z przepisów odrębnych. Na terenie lasów poza ochronnymi 
dopuszczalna jest lokalizacja inwestycji celu publicznego oraz obiektów służących 
gospodarce leśnej. 

4.1.1. Zalesienia  

W Studium wskazuje się rejony, w których należy preferować zalesienia na słabych 
gruntach rolniczych. Rejony zostały wskazane jako postulowane. Określając ich granice 
oparto się przede wszystkim na analizie obecnego rozmieszczenia powierzchni leśnych. 
Kierowano się zasadą wypełniania luk w obecnych zalesieniach i wyrównywania oraz  
rozszerzania kompleksów leśnych w rejonach, gdzie są szczególnie rozdrobnione lub 
zawężone. Zalesienia od strony obszaru kolejowego nie mogą być zrealizowane w odległości 
mniejszej niż 15m od osi skrajnego toru kolejowego. 

Zalesienia, perspektywicznie wzbogacające zasoby i walory środowiska, realizowane 
we wskazanych w Studium rejonach, mogłyby docelowo wzmocnić tereny aktywne 
przyrodniczo, w tym zwiększyć potencjał przyrodniczy dolin rzecznych i stref przyleśnych. 

4.1.2. Ochrona terenów w tym lasów ochronnych  

Nierównomierna lesistość Gminy wymaga szczególnej ochrony terenów leśnych. 
Dotyczy to zarówno dużych, zwartych kompleksów, jak i małych, izolowanych lasów 
rozproszonych wśród terenów rolnych. W gminie Przesmyki małe lasy śródłąkowe 
i śródpolne są szczególnie istotne dla kształtowania warunków ekologicznych, w tym dla 
świata zwierzęcego. 

Konieczność ochrony rozproszonych małych terenów leśnych wynika ze stosunkowo 
małego udziału, jaki - poza zwartymi kompleksami leśnymi - mają w powierzchni Gminy 
powierzchnie czynne biologicznie, trwale pokryte roślinnością. Udział takich terenów 
w ogólnym bilansie powierzchni ma decydujący wpływ na jakość środowiska, przyczyniając 
się do kształtowania korzystnego bilansu wodnego (retencja) i oddziałując warunki 
aerosanitarne. 

Lasy śródpolne podnoszą jakość przestrzeni rolniczej. Ochrona istniejących lasów 
obejmować powinna zarówno działania bierne jak i czynne. Jest to szczególnie istotne w 
przypadku małych, izolowanych zespołów lub zespołów o funkcjach szczególnych (np. w 
dolinach rzek). 

Działania czynne powinny polegać na egzekwowaniu obowiązków ciążących na 
właścicielach lasów. Obowiązki te określają przepisy odrębne, a dotyczą one w szczególności 
odpowiedniej pielęgnacji drzewostanów. 

Szczególnej ochronie podlegają lasy ochronne. Na terenie lasów ochronnych 
obowiązuje nakaz prowadzenia w nich gospodarki leśnej w sposób zapewniający ciągłe 
spełnianie przez nie celów, dla których zostały wydzielone a przede wszystkim przestrzeganie 
zasad gospodarowania zawartych w przepisach odrębnych tj. w Rozporządzeniu Ministra 
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992r. w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad 
prowadzenia w nich gospodarki leśnej, a w szczególności: 
– zakaz pełnego lub sezonowego pozyskiwania drewna; 
– zakaz melioracji odwadniających; 
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– nakaz zmiany sposobu użytkowania zrębowego na przerębowy; 
nakaz wykonywania określonych zabiegów w zakresie zagospodarowania i ochrony lasów. 
 

4.2. Rolnicza przestrzeń produkcyjna  

Z przeprowadzonej diagnozy wynika, że rolnicza przestrzeń produkcyjna w gminie 
Przesmyki wykorzystywana jest dość efektywnie. Zwracają uwagę zwłaszcza wysoka obsada 
bydła w produkcji zwierzęcej, a w produkcji roślinnej dość wysoka produkcja towarowa 
warzyw, głównie na rynek warszawski. Grunty niskiej jakości na ogół nie są użytkowane.  

Uwzględniając ten stan, w kształtowaniu rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Studium 
kierowano się następującymi zasadami: 

 wskazane na rysunku Studium tereny nowej zabudowy, uszczuplające areał użytków 
rolnych, starano się lokalizować w enklawach i w sąsiedztwie istniejącej zabudowy, 
na gruntach nadających się pod zabudowę, posiadających odpowiednie uzbrojenie 
lub łatwość jego wykonania, o relatywnie najniższej przydatności do produkcji rolnej, 

 tereny o najniższej przydatności do produkcji rolnej wskazano pod zalesienia kierując 
się ponadto innymi zasadami, zwłaszcza dążeniem do wyrównywania granicy polno-
leśnej, 

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

 
           Ponadto na terenach rolniczych dopuszcza się: 

- modernizację, przebudowę i rozbudowę istniejących siedlisk zagrodowych,  z 
wyłączeniem rozbudowy na terenach zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie 
terenów kolejowych, 

- budowę siedliska zagrodowego zgodnie z przepisami odrębnymi w tej mierze, z 
wyłączeniem rozbudowy na terenach zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie 
terenów kolejowych, 

- inwestycje związane ze specjalistyczną produkcją rolną, zgodnie z przepisami 
odrębnymi w tej mierze,  

- lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
- pobór kruszywa na zasadach określonych w przepisach odrębnych, 
- przebudowę dróg lokalnych i dojazdowych niezbędnych do funkcjonowania tych 

terenów oraz poszerzanie istniejących dróg, 
- przeznaczenie gruntów rolnych pod zalesienie na wniosek właściciela, jeśli spełniają 

one warunki określone w przepisach odrębnych,  
 

Na terenach rolnych obowiązuje: 
- zachowanie istniejących urządzeń melioracyjnych oraz istniejących urządzeń 

melioracyjnych poza terenami rolnymi dla umożliwienia bezkolizyjnego 
odprowadzenia nadmiaru wód z użytków rolnych; 

- zmiany użytkowania zmeliorowanych terenów rolnych powinny uwzględniać 
dostosowanie istniejących urządzeń melioracji wodnych szczegółowych do nowych 
funkcji, tym samym będą wymagać przebudowy, likwidacji w celu polepszenia 
zdolności produkcyjnej użytków rolnych oraz ułatwienia uprawy gruntów;   

- ochrona terenów zadrzewień śródpolnych, ols nad ciekami wodnymi, zespołów 
roślinności wodnej i torfowisk. Zabrania się ich niszczenia, uszczuplania i osłabiania 
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odporności siedliskowej. Działania mogące zmienić stosunki wodne wymagają 
uzyskania pozwoleń wodno-prawnych. 

5. OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR 
KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  

5.1. Obszary objęte ochroną wojewódzkiego konserwatora zabytków 

Obiekty wraz z otoczeniem wpisane do rejestru zabytków wojewódzkiego konserwatora 
zabytków na terenie gminy Przesmyki: 
 
Tabela 34. Obiekty z Rejestru zabytków w gm. Przesmyki, źródło: opracowanie własne  

l.p. Miejscowość Obiekty wpisane do rejestru zabytków  

1 Dąbrowa 1. Zespół dworski, działka nr: 1125/3, 850/2 
    a) dwór, mur., ok. 1850 r., nr rej.: A-336 z 30.12.1983 r. 
    b) oficyna, mur., ok. 1850 r., nr rej.: A-336 z 30.12.1983 r. 
    c) park, poł. XIX w.,  nr rej.: A-263 z 17.05.1980 
   - funkcja: muzeum 
   - stan zachowania: dobry 

2 Łysów      1. Zespół cerkwi gr.-kat., ob. kościoła rzym.-kat. par. pw. Matki 
        Boskiej Różańcowej,      
       a) kościół, mur., 1755 r., nr rej.: A-892 z 07.12.2009 r. 
       b) ogrodzenie, mur., XIX w., nr rej.: A-892 z 07.12.2009 r. 
         - stan zachowania: dobry.   
  2. Zespół dworski, XVIII/XIX, działka nr:1445;1446;1447 
       a) dwór, mur.- drewn., nr rej.: A - 98/505 z 26.03.1962 r.  
       b) pozostałości parku, nr rej.: A - 98/505 z 26.03.1962 r.  
          - stan zachowania: zły. 

3 Przesmyki    1. Zespół kościoła parafialnego pw. św. Jakuba Apostoła,  
        działka nr: 571, 606/11 
        a) kościół, drewn., 1776 r., nr rej.: A - 97/507 z 26.03.1962 r. 
        b) dzwonnica, mur., XIX, nr rej.: A - 97/507 z 26.03.1962 r. 
       - funkcja: kultowa, 
       - stan zachowania: dobry. 
   2. Kaplica cmentarna, mur., poł. XIX w., nr rej. A-747  
        z 30.05.2007 r. 
       - stan zachowania: dobry.  

4  Zawady     1. Kopiec Marszałka Józefa Piłsudskiego, w lesie „Majówka”,  
        nasyp ziemny, 1936 r., działka nr: 497,  nr rej.: A- 1012     
        z 23.03.2011 r. 
      - stan zachowania: dobry 

 
 
Wszelkie prace inwestycyjne podejmowane przy wymienionych obiektach należy prowadzić 
w oparciu o przepisy odrębne. 
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5.2. Obiekty znajdujące się w ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków 

Na obszarze gminy Przesmyki 87 obiektów reprezentujących: architekturę sakralną, 
założenia rezydencjonalne, budownictwo, cmentarze, miejsca pamięci, kapliczki, figury i 
krzyże przydrożne, a także 39 stanowisk archeologicznych,  posiadających wartości 
kulturowe, zostało ujętych w ewidencji zabytków. 
Wykaz obiektów znajdujących się w ewidencji zabytków załączony jest do części 
uwarunkowania.  

Wszelkie prace inwestycyjne podejmowane przy wymienionych obiektach należy 
prowadzić w oparciu o przepisy odrębne. 
 

5.3. Obiekty i obszary proponowane do objęcia ochroną wojewódzkiego konserwatora 
zabytków 

Do rejestru zabytków  należy wpisać następujące obiekty: 
1. Dzwonnica w zespole kościoła parafialnego w Łysowie, mur.,  poł. XIX w. 
2. Spichlerz w zespole folwarcznym w Łysowie, pocz. XX w. 
3. Obora w zespole folwarcznym w Łysowie, pocz. XX w. 
 

5.4. Strefowanie krajobrazu kulturowego oraz ustalenia w poszczególnych strefach 
oraz zasady ochrony  

W zakresie ochrony wartości kulturowych terenu gminy Przesmyki objętego 
opracowaniem, ustalono historyczne rozplanowanie przestrzenne, historyczną strukturę 
funkcjonalną, wartościowe obiekty kubaturowe oraz wartości ekspozycyjno-krajobrazowe. 
Wnioski wypływające ze stanu wartości kulturowych terenu objętego opracowaniem, 
umożliwiły określenie stref ochrony konserwatorskiej. 

Strefy te grupują obszary i zespoły o podobnej wartości kulturowej, przyrodniczej i 
krajobrazowej. Wyznaczenie w ich zasięgu chronionych pojedynczych obiektów, umożliwia 
ponadto ich ochronę niezależnie od charakteru strefy w jakiej się znajdują. 

Na obszarze gminy Przesmyki, wyznacza się następujące strefy ochrony 
konserwatorskiej: 
 
Strefa "A"-   pełnej ochrony historycznej struktury przestrzennej, obejmuje:    

 
- kościół parafialny wraz z terenem go otaczającym w Przesmykach, 
- kościół parafialny wraz z terenem go otaczającym w Łysowie, 
- zespół dworski w Dąbrowie, 
- zespół dworski w Łysowie,  
- kopiec Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zawadach – Majówce. 
 
Strefa "A" obejmuje obszar, na którym elementy historycznego układu 

przestrzennego miejscowości lub jego części, tzn. rozplanowanie, zabudowa oraz związany 
z nim integralnie teren i krajobraz zachowały się w tak wysokim stopniu, że znajdujący się 
na nim zespół, wyróżnia się w całości układu przestrzennego współczesnej miejscowości 
swoimi cechami przestrzennymi, a w szczególności tym, że dominują w nim elementy 
historycznej kompozycji przestrzennej, obrazujące czytelnie historyczne pochodzenie 
zespołu oraz reprezentacyjne lub typowe dla pewnego okresu w rozwoju architektury i 
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urbanistyki pod względem rozplanowania, zabudowy oraz układu terenu i krajobrazu. Z 
reguły dotyczy to obiektów wpisanych do rejestru zabytków.  

Wszelkie działania inwestycyjne w strefie „A” należy prowadzić w oparciu o przepisy 
odrębne. 

 
 

Strefa "B" - ochrony zachowanych elementów zabytkowych, obejmuje:        
- układ przestrzenny miejscowości Przesmyki, 
- cmentarz parafialny w Przesmykach, 
- cmentarz parafialny w Łysowie, 
-  fragment terenu zespołu folwarcznego w Łysowie. 

 
Strefa "B" obejmuje najczęściej te tereny historycznego układu przestrzennego, które 

znajdowały się poza danym ośrodkiem założenia, tj. tereny dawnych przedmieść lub 
obrzeży miasta, obszary początkowo rolnicze, następnie poddawane parcelacji, których 
zabudowa nie reprezentując wysokiej wartości zabytkowej i plastycznej oraz nie figurując w 
większości w rejestrach konserwatorskich, stanowi wartość kulturową w skali lokalnej. 

Strefą "B" obejmuje się też niezbędną podbudowę przestrzenną dla zabytkowego 
obiektu dominującego a także tereny historycznego układu przestrzennego gdzie zostały 
zatarte elementy dawnego założenia, rozebrane lub przebudowana historyczne budowle 
kubaturowe, zlikwidowane cieki wodne czy zespoły starodrzewu. 

Wszelkie działania inwestycyjne w strefie „B” należy prowadzić w oparciu o przepisy 
odrębne. 

 
Strefa "K" - ochrony krajobrazu, obejmuje: 

- teren przy cmentarzu parafialnym w Przesmykach, 
- teren przy cmentarzu parafialnym w Łysowie, 
- teren przy zespole dworsko-parkowym w Łysowie,  
- teren przy kopcu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zawadach – Majówce,  
- teren przy zespole dworsko-parkowym w Dąbrowie. 

 
Strefa "K" obejmuje tereny krajobrazu integralnie związane z zespołem zabytkowym, 

znajdujące się w jego otoczeniu. Granice strefy "K" wyznacza się obejmując nimi obszary 
jednorodne pod względem rodzaju pokrycia terenu lub rodzaju związków widokowych w 
zespole zabytkowym. 

Strefa "K" została wprowadzona jako uzupełnienie stref ochrony konserwatorskiej 
"A" i "B" w charakterze otuliny. 

 
W strefie tej obowiązuje: 
- zachowanie istniejącego wartościowego drzewostanu,  
- utrzymanie istniejącego użytkowania, 
- nie wprowadzanie zwartych nasadzeń wysoką roślinnością,  
- nie lokalizowanie obiektów kubaturowych. 
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Strefa  "OW"  - obserwacji archeologicznych rozpoznanych stanowisk, obejmuje: 

Tabela 35. Strefy OW, źródło: opracowanie własne 

Numer 
strefy 

Numer stanowiska na obszarze AZP 

1. 55-82/46 

2. 55-82/23 

3. 55-82/22 

4. 55-82/14 oraz 55-82/15 

5. 55-82/16 oraz 55-82/17 

6. 55-82/18 

7. 55-82/20 

8. 55-82/19 

9. 55-82/13 

10. 55-82/21 

11. 55-82/12 

12. 55-82/37 

13. 55-82/38 

14. 56-81/4 

15. 55-82/47 

16. 56-82/1 

17. 56-81/5 

18. 56-81/6 

19. 56-81/8 

20. 56-81/7 

21. 56-80/11 

22. 56-81/9 

23. 56-81/10 

24. 56-81/11 oraz 56-81/12 

25. 56-81/13 

26. 56-81/15 

27. 56-81/14 

28. 57-81/1 oraz 57-81/4 

29. 57-81/2 

30. 57-81/3 

31. 57-81/13 

32. 57-81/12 

 
Strefa „OW” obejmuje obszary płaskich stanowisk archeologicznych, które nie zostały 

umieszczone w rejestrze zabytków, a znajdują się w ewidencji zabytków. Na obszarze strefy 
"OW", wszelka działalność  inwestycyjna, a w szczególności ta, która łączy się z naruszeniem 
ziemi na głębokość 30 cm, musi być dokonywana po uprzednim uzgodnieniu z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków, pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim.  

W przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych, wszelkie prace winny być 
przerwane, a teren udostępniony do ratowniczych badań archeologicznych, 
przeprowadzonych w trybie pilnym dla szybkiego udostępnienia terenu pod inwestycję. Ich 
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wyniki powinny decydować o możliwości kontynuowania prac, ewentualnie o ich 
zaniechaniu i zmianie przeznaczenia gruntów. Na obszarach strefy "OW" należy zatem unikać 
lokalizowania inwestycji wielkokubaturowych i wymagających szczególnych warunków 
posadowienia, (np. palowanie, odwierty). Zakazuje się zalesiania obszarów stanowisk 
archeologicznych oraz usuwania karpin w ich granicach.  

Wojewódzki Konserwator Zabytków może nie udzielić zgody na lokalizację inwestycji 
na obszarze zabytkowym, jeżeli przemawiają za tym postanowieniem ważne względy 
merytoryczne (ochrona, zachowanie unikatowych wartości naukowych zabytków dla 
przyszłych badań). W uzasadnionych przypadkach WKZ może zrezygnować z wymogu 
nadzoru konserwatorskiego m.in. w przypadku gdy mamy do czynienia z drobną inwestycją, 
np. przyłącze kabla. 

Wszelkie działania inwestycyjne w strefie „OW” należy prowadzić w oparciu o 
przepisy odrębne. 

 
Zasady ochrony krajobrazu kulturowego:  
Według Planu Zagospodarowania Województwa Mazowieckiego proponuje się 

objęcie ochroną prawną układ ruralistyczny występujący w Przesmykach.  

6. KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJI  

Głównym zadaniem niniejszego opracowania jest określenie kierunków systemu 
transportowego dla Gminy w zmieniających się warunkach ekonomicznych, gospodarczych 
i prawnych w celu efektywności jego działania. System transportowy, a w szczególności układ 
drogowy i kolejowy, warunkują prawidłowy rozwój i funkcjonowania struktury przestrzennej 
Gminy. Zrealizowanie tego celu będzie uzależnione od:  
- zapewnienia drogowych powiązań zewnętrznych z układem dróg krajowych, wojewódzkich, 

najbliższymi miastami, z sąsiednimi gminami, a w perspektywie z ośrodkiem wojewódzkim 
w Warszawie,  

- zapewnienia obsługi komunikacyjnej zagospodarowania przestrzennego w układzie 
wewnętrznym Gminy drogami o odpowiednim standardzie (nawierzchnia twarda 
ulepszona),  

- rozwoju sieci zewnętrznych powiązań autobusowych Gminy,  
- poprawy sytuacji w dziedzinie obsługi technicznej pojazdów.  

Podstawowym warunkiem dla rozwoju przestrzennego Gminy jest wyposażenie dróg 
powiatowych i gminnych w nawierzchnię twardą ulepszoną o odpowiedniej szerokości i 
nośności oraz pozostałych parametrach technicznych odpowiadających przypisanej im klasie.  

6.1. Układ drogowy 

Podstawowy układ drogowy gminy Przesmyki tworzą: 
-    droga wojewódzka,  
- drogi powiatowe,  
- drogi gminne.  
  Droga wojewódzka oznaczona na rysunku  Studium symbolem KDW 698 Siedlce- Mrozy- 
Łosice- Terespol realizować będzie powiązania z sąsiednim województwem lubelskim oraz 
sąsiednimi miejscowościami (Siedlce, Mordy, Łosice).  
  Drogi powiatowe będą pełniły zasadniczą rolę w powiązaniach zewnętrznych i 
wewnętrznych Gminy. Mają realizować powiązania Gminy z sąsiednimi gminami, a w 
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powiązaniu z innymi drogami również z sąsiednimi miejscowościami. Drogi powinny mieć 
przypisaną klasę G lub Z, tj. drogi główne lub zbiorcze.  
Tabela 36. Wykaz dróg powiatowych, źródło: dane UG, 2015  

lp. 
nr 

drogi 

lokalizacja drogi / nazwa drogi / 
miasto 

(od drogi, poprawione nazwy 
miejscowości) 

długość na terenie 
gminy [km] 

nawierzchnia 

bitumiczna 
[km] 

brukowa 
[km] 

gruntowa 
[km] 

1 2044W 
droga nr 698 – Niemojki – Łysów – 
Dąbrowa – Korczew 

9,055 9,055 - - 

2 3621W Przesmyki – Dąbrowa 5,133 5,133 - - 

3 3622W 
Mordy – Przesmyki – Kamianki 
Lackie – Dąbrowa 

14,768 14,768 - - 

4 3623W Przesmyki – Pniewiski – Łęczycki 4,546 4,546 - - 

5 3625W Głuchówek – Kukawki – Pliszki 3,141 3,141 - - 

6 3627W 
Głuchów – Cierpigórz – droga nr 
3628W 

2,375 2,375 - - 

7 3628W 
Przesmyki – Zawady – Suchodół 
Wielki – Wojnów 

6,79 6,79 - - 

8 3663W 
Łysów – Hruszew – Tokary – 
Drażniew – Laskowice 

2,646 1,033 1,613 - 

9 3664W Paprotnia – Zakrze 12,078 9,78 - 2,298 

RAZEM   60,532    

 
Drogi gminne oznaczone na rysunku Studium symbolem KDG stanowią układ 

uzupełniający w stosunku do układu podstawowego, który łączy wsie gminy między sobą i w 
powiązaniu z układem powiatowym stwarza możliwość dojazdu do wsi gminnej mieszkańcom 
mniejszych miejscowości. Powinny one posiadać klasę drogi L- drogi lokalne lub D- dojazdowe. 

Pozostałe drogi gminne dopuszcza się jako drogi wewnętrzne, oznaczone na rysunku 
Studium.   

 
Tabela 37. Wykaz dróg gminnych, źródło: dane UG, 2015   

l.p. Opis drogi gminnej- przebieg  (początek, przez, koniec) Numer drogi  

1 Bartków Stary - gr. gminy. Korczew-Pniewiski 360701W 

2 Trębice Dolne - gr. gminy Paprotnia-Kamianki Lackie 360702W 

3 Tokary-gr. gminy Korczew-Dąbrowa 360703W 

4 Bartków Nowy-gr. gminy Korczew-Kamianki Lackie 360704W 

5 Górki Kukawki-Tarkówek-Kamianki Lackie 360705W 

6 Przesmyki-Zalesie-Tarków 360706W 

7 Dąbrowa-Zaborów-gr. gminy Platerów-Hruszew 390707W 

8 Tarków-gr. gminy Mordy-Olędy 360708W 

9 Łysów-Raczyny-Rzewuski Stare-dr.powiatowa 3628W (Przesmyki-
Zawady) 

390709W 

10 Lipiny-gr. gminy Łosice-Niemojki 360710W 

11 Dąbrowa-Podraczynie-Raczyny 360711W 

12 dr. powiatowa 2044W - Wólka Nowa - Wólka Łysowska 360712W 
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13 Lipiny-Raczyny 360713W 

14 Łysów-Kol.Łysów-gr. gminy Platerów 360714W 

15 We wsi Dąbrowa 360715W 

16 Kamianki Lackie - Kamianki- Nicki 360716W 

17 We wsi Kamianki - Nicki 360717W 

18 We wsi Stare Rzewuski 360718W 

19 We wsi Tarkówek 360719W 

20 We wsi Cierpigórz   360720W 

 
Należy dążyć do poprawy stanu technicznego tych dróg, które obecnie w przeważającej 

części posiadają nawierzchnię żwirową lub gruntową, a także rozważyć nadanie statusu drogi 
gminnej niektórym drogom.  

Przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy 
uwzględnić następujące zalecenia: 
- określić linie rozgraniczające dla poszczególnych ciągów drogowych przyjmując je wg 
przepisów odrębnych:, 
- wprowadzić do wykazu dróg gminnych drogi (nie objęte obowiązującym zakazem) obsługujące 
zabudowę na terenach wsi oraz tereny rolnicze, 
- obiekty budowlane  przy drogach powinny być sytuowane zgodnie z przepisami szczególnymi 

6.2. Komunikacja zbiorowa 

Układ komunikacji zbiorowej – autobusowej i busowej (prywatnych przewoźników) 
będzie rozwijany w oparciu o podstawowy układ komunikacyjny Gminy. Gmina obsługiwana 
będzie głównie przez komunikację autobusową PKS oraz prywatnych przewoźników, która 
będzie realizować:  
- powiązania wewnątrzwojewódzkie  
- powiązania z ośrodkiem powiatowym  
- powiązania międzygminne i wewnątrzgminne  

Generalną zasadą funkcjonowania komunikacji będzie prowadzenie wszystkich linii przez 
miejscowość będącą ośrodkiem gminnym, co umożliwi połączenie obsługiwanych obszarów 
z siedzibą władz gminnych, placówkami oświatowymi itp. (odległość do przystanków 
autobusowych nie większa niż 1km). Ostateczne kierunki rozwoju linii autobusowych można 
będzie ustalić w okresie późniejszym uwzględniając rzeczywiste kierunki rozwojowe powiatu i 
sąsiednich gmin oraz poprawy stanu dróg.  

6.3. Transport  

Gmina z uwagi na bardzo niskie wykorzystanie dostępu do kolei, korzystać będzie niemal 
wyłącznie z transportu samochodowego. Należy wspierać inicjatywy gospodarcze i promować 
rozwój usług transportowych.  

6.4. Zaplecze techniczne motoryzacji  

Należy dążyć do rozwoju niewielkich obiektów obsługi technicznej pojazdów, które w 
sumie byłyby zdolne do kompleksowej obsługi, np.: stacja paliw, stacja diagnostyczna, stacja 
obsługi samochodów i sprzętu rolniczego.   

6.5. System ścieżek rowerowych 

W celu zwiększenia atrakcyjności Gminy pod względem turystycznym  należy 
przewidzieć poprowadzenie wydzielonych ścieżek rowerowych nie tylko wzdłuż dróg 
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powiatowych, ale również wzdłuż ważniejszych dróg gminnych (w nawiązaniu do terenów 
atrakcyjnych turystycznie powiązanych z systemem ścieżek rowerowych w Nadbużańskim 
Parku Krajobrazowym oraz ze względu na położenie Gminy w granicach Obszaru 
Chronionego Krajobrazu i Zielonych Płuc Polski) lub wprowadzić udogodnienia dla ruchu 
rowerowego na drogach prowadzących do atrakcyjnych miejsc turystyczno-krajoznawczych. 

6.6. Parkowanie pojazdów  

Wskazuje się, aby w sporządzanych planach miejscowych i ich zmianach określić 
minimalne wskaźniki liczby miejsc parkingowych (m.p.) dla obiektów nowo wznoszonych 
i rozbudowywanych na następującym poziomie:  
– dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 2 m.p./dom lub segment; 
– dla obiektów administracji – 25 m.p./1000 m2 p.uż.; 
– dla szkół – 25 m.p./1000 m2 p.uż.; 
– dla handlu (sklepy, punkty usługowe) – 25 m.p./1000 m2 p. uż.; 

– dla hurtowni – 5  15 m.p./1000 m2 p.uż.; 
– dla targowisk – 35 m.p./1000 m2 pow. targowej lub 1,5 m.p./stoisko; 
– dla zakładów produkcyjnych – 35 m.p./100 zatrudnionych; 
– dla restauracji i kawiarni – 35 m.p./100 miejsc konsumpcyjnych; 
– dla obiektów sportowych i rekreacyjnych - 20 m.p./100 użytkowników jednocześnie; 
– dla przychodni zdrowia rejonowych – 10 m.p./1000 m2 p. uż.; 
– dla prywatnych przychodni i gabinetów lekarskich – min. 2 m.p./1 gabinet; 
– dla hoteli – min. 35 m.p./100 łóżek; 
– dla klubów i domów kultury – 20 m.p./100 użytkowników jednocześnie; 
– dla stacji obsługi samochodów – 4 m.p./1 stanowisko naprawcze; 
– dla banków – 40 mp./1000 m2 p.uż.; 
– dla kościołów – 10 m.p./100 użytkowników jednocześnie; 
– dla cmentarzy – 7 m.p./ha. 

Dopuszcza się urządzenie parkingów ogólnodostępnych w obrębie terenów ulic – pod 
warunkiem zachowania wymaganych parametrów technicznych ulic i zgody zarządcy 

Obiekty budowlane przy drogach powinny być sytuowane w odległości od zewnętrznej 
krawędzi jezdni co najmniej 8m przy drogach powiatowych i 6m przy gminnych, lokalnych 
miejskich i zakładowych na terenach zabudowanych oraz odpowiednio 20m i 15m poza 
terenami zabudowanymi. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. na terenach 
zwartej zabudowy) organ zarządzający drogą może wyrazić zgodę na usytuowanie obiektu 
budowlanego przy drodze w odległości mniejszej niż wyżej określona. Przy określaniu linii 
zabudowy należy brać pod uwagę nawiązanie do budynków w dobrym stanie technicznym.  
W przypadku, gdy linia zabudowy na działkach sąsiednich przebiega tworząc uskok, wówczas 
obowiązującą linię nowej zabudowy ustala się jako kontynuację linii zabudowy tego 
budynku, który znajduje się w większej odległości od pasa drogowego. 

7. KIERUNKI ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  

7.1. Gospodarka wodno- ściekowa 

Ze zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę korzystają wszystkie miejscowości 
Gminy. W przyszłości do systemu tego powinny być sukcesywnie podłączane nawet posesje 
oddalone od zwartej zabudowy, posiadające obecnie własne rozwiązania, a także tereny 
przewidziane w planach pod nową zabudowę.  
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Systemy infrastruktury sanitarnej będą rozwijane do poziomu zapewniającego:  
- ochronę zdrowia i jakości życia ludzi,  
- czystość środowiska,  
- warunki do rozwoju gospodarczego Gminy.  

W tym celu należy zapewnić:  
- dostawę odpowiedniej ilości i jakości wody do picia i na potrzeby gospodarcze oraz na cele 

przeciwpożarowe,  
- pełne sanitarne unieszkodliwienie ścieków i odpadów stałych,  
- dostęp do nośników energii zgodnie z potrzebami mieszkańców przy spełnieniu warunków 

racjonalnego jej wykorzystania i ochrony środowiska.  
System kanalizacji sanitarnej Gminy, z powodu rozproszonej zabudowy, został oparty 

na indywidualnych przydomowych oczyszczalniach biologicznych, nie na zbiorczym systemie 
gminnym. Głównym problemem jest gromadzenie ścieków w tzw. szambach- jakość szamb 
jest niewystarczająca, konieczne jest ich uszczelnianie.  

7.2. Usuwanie odpadów stałych  

Gospodarka odpadami komunalnymi nadal będzie realizowana poprzez segregację 
odpadów u źródła, tj. przez mieszkańców. Należy przyjąć taki sposób segregacji odpadów 
stałych, aby jak najwięcej odpadów mogło zostać poddanych recyklingowi lub przygotowaniu 
do ponownego użycia.  

Działania samorządu będą skupiały się na stworzeniu jak najlepszych możliwości 
odbioru posegregowanych odpadów przez podmioty prowadzące działalność w zakresie ich 
odbioru i zagospodarowania. 

7.3. Zaopatrzenie w ciepło i gaz 

Budynki będą ogrzewane indywidualnie. W pierwszej kolejności wskazuje się 
wykorzystanie ekologicznych źródeł energii na cele grzewcze dla obiektów 
nowoprojektowanych oraz istniejących, co ma szczególne znaczenie dla ochrony środowiska.  

Należy przewidzieć modernizację istniejących kotłowni z przystosowaniem ich do 
zasilania ekologicznymi paliwami niskoemisyjnymi.  

Obecnie gmina Przesmyki nie jest zaopatrywana w gaz przewodowy.  
Na jej terenie przebiega magistrala przesyłowa DN 700 gazu ziemnego gazociągu 

„Rembelszczyzna”, od której lokalizacja obiektów wyznaczana jest przepisami odrębnymi.  
We wsi Zawady zlokalizowany jest przyłączeniowy zespół zaporowo- upustowy oraz 

przebiega niewielki odcinek gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150.  
W  celu  podjęcia  gazyfikacji  Gminy  należy  w  pierwszej  kolejności  opracować 

„Koncepcję programową gazyfikacji Gminy z analizą ekonomiczną”. Budowa  sieci  gazowej  
na  terenie  Gminy,  jeśli  wystąpi  zapotrzebowanie  i  zostaną spełnione  warunki techniczno 
- ekonomiczne, nie wymaga konieczności uzgodnień z gminami sąsiednimi. Wszelkie  
inwestycje  rozbudowy  systemu  zaopatrzenia  w  gaz  sieciowy  ujęte  są w  Planach 
Rozwoju dystrybutora gazu, tj. MSG Sp. z o.o. Oddział Gazownia Warszawska, który 
zasięgiem działania  obejmuje  między  innymi  Gminę Przesmyki.  Z  uwagi  na  znikome  
zainteresowania paliwem  gazowym  mieszkańców  nie  przewiduje  się w  najbliższym  czasie  
gazyfikacji przedmiotowego terenu.  
Gazyfikacja jednakże jest w przyszłości możliwa, o ile zawarte będzie porozumienie pomiędzy 
dostawcą gazu i odbiorcą po spełnieniu kryteria ekonomicznej opłacalności dostaw gazu dla 
Przedsiębiorstwa Gazowniczego. Od urządzeń gazowych wysokiego ciśnienia obowiązuje 
zachowanie bezpiecznych odległości dla  zabudowy określonych w przepisach odrębnych. 
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W liniach rozgraniczających dróg publicznych i niepublicznych stanowiących dostęp z 
terenów z zabudową mieszkaniową do dróg publicznych, należy rezerwować trasy dla sieci 
gazowej. 

8. KIERUNKI ROZWOJU ELEKTROENERGETYKI  

8.1. Kierunki rozwoju powiązań zewnętrznych  

8.1.1. Sieci dystrybucyjne wysokich napięć WN 110kV, linia dystrybucyjna 110 kV 

Przebiegająca przez gminę Przesmyki linia 110 kV ze stacji 110/15kV SDP w Siedlcach  
do stacji 110/15 kV w Łosicach  posiada przewody o zbyt małym przekroju, powinna być więc 
poddana modernizacji  polegającej na wymianie przewodów na przekrój  standardowy dla 
dystrybucyjnych linii 110 kV, czyli AFL 240  mm2 . 
W bliskiej przyszłości linia wprowadzona zostanie do wybudowanej w gminie Siedlce 
przesyłowej stacji 400/110 kV Siedlce Ujrzanów, co istotnie poprawi parametry techniczne 
sieci dystrybucyjnej 110 kV zasilającej również stacje 110/15 kV w Siedlcach i Łosicach.   
W chwili obecnej nie istnieją plany budowy na terenie Gminy  nowych linii WN 110 kV. 

Lokalizacja w   pobliżu linii wysokiego napięcia 110 kV obiektów kubaturowych 
odpowiadać musi ustaleniom zawartym w  Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 
października 2003r. (Dz. U. Nr 192 poz. 1883), które określa dopuszczalne poziomy pól 
elektrycznych i magnetycznych w środowisku, zróżnicowane dla terenów pod zabudowę 
mieszkaniową i dla innych miejsc dostępnych dla ludności. Ze względu na skomplikowany 
sposób ustalania bezpiecznych odległości od linii  110 kV, budowanych na różnych słupach, 
według różnych katalogów, przyjmuje się w oparciu o obliczenia, że bezpieczną odległością 
budynków mieszkalnych od skrajnych przewodów linii  napowietrznych jest 14,5 m ,  
tj. ok. 19 m od osi linii (pas technologiczny). 

Lokalizacja obiektów mieszkalnych w odległościach mniejszych niż wyżej podane jest 
możliwa, jednak każdorazowo musi być poprzedzona procedurą pomiarową określoną w 
wymienionym na wstępie Rozporządzeniu Ministra Środowiska oraz uzgodnieniami z 
właścicielem linii. 

8.1.2. Stacje elektroenergetyczne 110/15 kV 

W sferze planów pozostaje już od wielu lat pomysł  budowy  stacji 110/15 kV w 
sąsiedniej gminie Korczew, co znacznie  poprawiło by parametry zasilania również gminy 
Przesmyki. Z rozważań inwestycyjnych wypadła natomiast budowa podobnej stacji w 
Mordach. Do czasów ewentualnej  budowy stacji w Korczewie,  zasilanie gminy Przesmyki 
energią elektryczną SN 15 kV  odbywać się będzie ze stacji w Siedlcach i Łosicach.  Stacje te w 
razie potrzeby będą  modernizowane i rozbudowywane.  

8.1.3. Sieci dystrybucyjne średniego napięcia 15 kV 

Duże  znaczenie   dla   poprawy   niezawodności  zasilania   gminy Przesmyki   i gmin 
sąsiednich energią elektryczną średniego napięcia 15 kV będzie miała modernizacja i 
rozbudowa związanego z Gminą systemu magistralnych linii SN 15 kV  (wraz z powiązaniami 
międzyliniowymi). 

Normalną działalnością operatora systemu dystrybucyjnego będzie budowa, 
rozbudowa i modernizacja sieci SN 15 kV ujętych w sporządzanych cyklicznie planach 
rozwoju. W polityce inwestycyjnej zakładu dystrybucyjnego coraz większą rolę odgrywać 
będą linie kablowe SN, jako element mniej konfliktowy przestrzennie oraz bezpieczniejszy w 
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eksploatacji, bowiem odpada problem uszkodzeń linii przez drzewa, oblodzenia i silne 
wiatry.  

 Istotnym elementem w usprawnianiu pracy systemu napowietrznych linii 
magistralnych SN 15 kV ograniczającym długość przerw w dostawie energii SN 15 kV będzie 
montaż w trzonach linii i na głównych odgałęzieniach manewrowych odłączników z 
napędami uruchamianymi drogą radiową. 

8.2. Kierunki rozwoju lokalnych sieci SN 15kV i nN 0,4kV 

Najważniejszym kierunkiem rozwoju tych sieci jest ich  remont i rozbudowa związana z 
koniecznością poprawy parametrów technicznych dostarczanej energii i przyłączaniem 
nowych odbiorców. 
Największych działań inwestycyjnych wymagają wsie o najgorszym stanie technicznym sieci 
lokalnych. Są to: Przesmyki, Głuchówek, Kaliski, Lipiny, Pniewiski, Stare Rzewuski,  Tarków, 
Zalesie.  

Wykonania modernizacji częściowych obejmujących  niektóre elementy urządzeń 
lokalnych (najczęściej dobudowa nowych stacji trafo 15/0,4 kV, modernizacja 
wyeksploatowanych stacji i linii, wymiana przewodów niektórych obwodów linii niskiego 
napięcia 0,4 kV) wymagają lub w najbliższych latach wymagać będą pozostałe wsie 
Gminy. 

Oprócz prac modernizacyjnych o różnym zakresie, procesem ciągłym jest budowa  na 
terenie całej Gminy urządzeń nowych i rozbudowa części istniejących sieci, służących zasilaniu 
powstających obiektów budowlanych. Nowym trendem rozwoju sieci lokalnych będzie 
również budowa i rozbudowa sieci związana z przyłączaniem odnawialnych źródeł energii 
elektrycznej. Istotne znaczenie ma również budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego. 

Według informacji przesłanych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa we 
wnioskach do niniejszego Studium, budowa, rozbudowa i modernizacja sieci 
elektroenergetycznych realizowana  będzie według następujących zasad:  

a) dominującym systemem rozwoju sieci będzie system linii  napowietrznych ze 
słupowymi stacjami trafo 15/0,4 kV, jednak zakład dystrybucyjny coraz częściej 
wydaje techniczne warunki  budowy sieci w systemie kablowym; 

b) trasy linii  nN 0,4 kV (a także w miarę możliwości SN) obsługujących tereny 
budowlane lokalizować należy w pasach drogowych, 

c) projektowanie, budowa i eksploatacja sieci napowietrznych powinna być 
skoordynowana z racjonalną gospodarką drzewostanem  uwzględniającą 
bezpieczeństwo sieci napowietrznych zlokalizowanych  w zasięgu pni i gałęzi 
drzew. 

Istniejące obecnie rozwiązania techniczne pozwalają na budowę sieci napowietrznych 
przewodami izolowanymi, na pojedynczych słupach wirowanych, co poprawia 
bezpieczeństwo eksploatacji sieci, ich estetykę oraz zmniejsza zapotrzebowanie terenu pod 
słupowe stacje trafo 15/0,4 kV. 

Bardzo ważnym elementem gospodarki energią elektryczną jest racjonalizacja 
jej zużycia poprzez stosowanie energooszczędnych źródeł światła oraz nowoczesnych, 
wysokosprawnych urządzeń i maszyn elektrycznych używanych w gospodarstwach 
domowych, usługach  i w produkcji rolnej. Istotna jest również dbałość odbiorców energii o 
stan techniczny swoich instalacji, a zakładu dystrybucyjnego o stan techniczny sieci, co 
zmniejszy straty energii i poprawi bezpieczeństwo ludzi i mienia. 
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8.3. Kierunki energetyki opartej na wykorzystaniu OZE 

Jednym  z perspektywicznych kierunków rozwoju elektroenergetyki będzie budowa 
lokalnych źródeł energii elektrycznej wykorzystujących zasoby naturalnej energii odnawialnej 
i niekonwencjonalnej, w tym energię słońca, wiatru, biogazu, biomasy, wody, geotermii do 
produkcji energii elektrycznej i ciepła.  

W niniejszym Studium władze Gminy nie przewidują rozwoju wysokoparametrowej 
energetyki wiatrowej (farm wiatrowych) oraz dużych biogazowni. Wyjątkiem mogą być 
farmy fotowoltaiczne (głównie o mocy do 1 MW), które nie są uważane za instalacje o 
dużym, negatywnym oddziaływaniu na środowisko i nie są przyczyną istotnych konfliktów 
społecznych.   

W celu włączenia Gminy w realizację polskiej polityki klimatyczno-energetycznej oraz 
wydatnej poprawy jej bezpieczeństwa energetycznego, niniejsze Studium wychodząc 
naprzeciw tym potrzebom przewiduje szczególnie rozwój mikroenergetyki prosumenckiej, w 
której mikroinstalacje (źródła energii elektrycznej o mocy nie przekraczającej 40 kW) 
budowane będą przez Gminę oraz inwestorów głównie w celu pokrycia własnego 
zapotrzebowania na energię, ale też z możliwością sprzedaży nadwyżek tej energii do sieci 
przedsiębiorstwa dystrybucyjnego.  Akt prawny w postaci ustawy o odnawialnych źródłach 
energii zakłada istotne ułatwienia proceduralne i preferencyjne wsparcie finansowe dla 
budowy indywidualnych, prosumenckich mikroinstalacji wykorzystujących OZE. W praktyce 
ten segment energetyki odnawialnej opierał się będzie o wykorzystanie paneli 
fotowoltaicznych, w znacznie mniejszym zakresie budowane być mogą mikrowiatraki lub 
mikrobiogazownie. W przypadku mikrobiogazowni, w wysokosprawnej kogeneracji z 
produkcją energii elektrycznej produkowane być może ciepło, a wówczas moc cieplna takiej 
instalacji nie może zgodnie z ww. ustawą przekraczać wartości 100 kW.  

Władze gminy Przesmyki doceniając potrzebę rozwoju ekologicznych źródeł energii 
wykorzystujących OZE, konieczność poprawy bezpieczeństwa energetycznego Gminy, 
wzrost efektywności wykorzystania energii, potrzebę ochrony klimatu opracowały dwa 
istotne dokumenty planistyczne, a są to:  

1) Założenia do planu zaopatrzenia Gminy Przesmyki w ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe. 

2) Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Przesmyki. 
Obydwa dokumenty są istotnymi narzędziami polityki energetycznej Gminy Przesmyki, 
pomocnymi w jej staraniach o uzyskania wsparcia finansowego dla inwestycji w obszarze 
ekologicznej elektroenergetyki i energetyki cieplnej. 
 

9. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO O 
ZNACZENIU PONADLOKALNYM, ZGODNIE Z USTALENIAMI PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA I USTALENIAMI 
PROGRAMÓW, O KTÓRCH MOWA W ART. 48 UST. 1   

W Studium wyróżnia się obszary, na których są realizowane cele publiczne o 
znaczeniu ponadlokalnym.  Należą do nich: 

- sieć dróg powiatowych i droga wojewódzka,  
- linia dystrybucyjna wysokiego napięcia 110 kV,  
- gazociąg wysokiego ciśnienia DN 700 „Rembelszczyzna” relacji Rembelszczyzna- 

Hołowczyce, 
- przyłączeniowy zespół zaporowo- upustowy, 
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- wieże telefonii komórkowej, 
- linia kolejowa w zakresie modernizacji.  

10. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO O 
ZNACZENIU LOKALNYM 

W Studium wyróżnia się obszary, na których realizowane są inwestycje celu 
publicznego o znaczeniu lokalnym. Należą do nich:  

- sieć wodociągowa,  
- sieć dróg gminnych- przebudowa, modernizacja,  
- budowa, przebudowa, modernizacja chodników,  
- sieć elektroenergetyczna  SN i nN, 
- oświetlenie drogowe w poszczególnych wsiach, 
- świetlice wiejskie, zagospodarowanie centrów wsi,  
- nieruchomości i obiekty stanowiące zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie 

zabytków i opieki  nad zabytkami, 
- Niepubliczny Ośrodek Zdrowia, 
- Cmentarze, 
- Placówki Oświatowe.  

Studium dopuszcza realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej na całym 
obszarze Gminy (z wyjątkiem obszarów wyłączonych spod zabudowy), pod warunkiem, iż nie 
koliduje z przepisami odrębnymi.     

11. OBSZARY SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA POWODZIĄ I OSUWANIA SIĘ MAS ZIEMNYCH 

Na terenie gminy Przesmyki obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i 
osuwanie mas ziemnych nie występują. 

12. OBIEKTY LUB OBSZARY, DLA KTÓRYCH WYZNACZA SIĘ W ZŁOŻU KOPALINY FILAR 
OCHRONNY 

 Na terenie gminy Przesmyki nie stwierdza się występowania obszarów, dla których 
istniałyby obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny.  

13. GRANICE TERENÓW ZAMKNIĘTYCH I ICH STREF OCHRONNYCH 

Na terenie Gminy terenami zamkniętymi są jedynie tereny kolejowe zgodnie z decyzją Nr 
62 Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2005r. w sprawie ustalenia terenów, przez 
które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych. Granice terenów zamkniętych 
oznaczono graficznie na rysunku Studium.  

Lokalizacja budynków i budowli oraz drzew i krzewów, a także realizacja robót ziemnych 
w sąsiedztwie linii kolejowej dozwolona jest w odległości zgodnie z ustawą z dnia 28 marca 
2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016r. poz.1727), rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422)oraz rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i 
warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i 
wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i 
utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1227) 
– w odniesieniu do obszarów funkcjonalnych w sąsiedztwie terenów kolejowych. 
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Na tereny kolejowe oraz do kolejowych urządzeń odwadniających wprowadza się zakaz 
odprowadzania wód opadowych i ścieków. W sąsiedztwie terenu kolejowego wprowadza się 
zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń mogących w jakikolwiek sposób zagrażać 
bezpieczeństwu ruchu kolejowego.  

14. OBSZARY, DLA KTÓRYCH OBOWIĄZKOWE JEST SPORZĄDZENIE MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH, 
W TYM OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEPROWADZENIA SCALEŃ I PODZIAŁU 
NIERUCHOMOŚCI, A TAKŻE OBSZARY ROZMIESZCZENIA OBIEKTÓW HANDLOWYCH O 
POWIERZCHNI SPRZEDAŻY POWYŻEJ 2000M2 ORAZ OBSZARY PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH 

Na terenie gminy Przesmyki  nie stwierdza się występowania obszarów, dla których 
sporządzenie planu byłoby obowiązkowe. 

15. OBSZARY, DLA KTÓRYCH GMINA ZAMIERZA SPORZĄDZIĆ MIEJSCOWE PLANY 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, W TYM OBSZARY WYMAGAJĄCE 
PRZEPORWADZENIA ZMIANY PRZEZNACZENIA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH NA CELE 
NIEROLNICZE I NIELEŚNE 

W związku z planowanymi zmianami w zagospodarowaniu terenów Gminy konieczne są 
zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych – zgodnie z oznaczeniami na mapie 
„Kierunki zagospodarowania przestrzennego”. Zmiany te obejmują tereny istniejącej 
zabudowy i nowoprojektowanej. Główną zasadą wskazania terenów jest koncentracja 
zabudowy jako podstawowy warunek ekonomicznego uzbrojenia i wyposażenia w 
infrastrukturę techniczną i społeczną.  

Na etapie sporządzenia Studium nie jest możliwe wskazanie kolejności, ani priorytetów 
wyboru opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – decyzja 
pozostawiona zostaje samorządowi gminnemu, który w celu oceny aktualności studium 
i planów miejscowych dokonuje analizy zmian zagospodarowania przestrzennego gminy, 
ocenia postępy w opracowaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich 
sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem zmian zachodzących na 
wskazanych terenach. 

W celu zachowania ładu przestrzennego, obszarami wskazanymi do opracowania 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego są miejscowości Przesmyki, 
Dąbrowa oraz Łysów, z uwagi na wskazane obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym- 
centra wsi, które predysponują również do objęcia ww. terenów planami rewitalizacji.  

Po przeprowadzeniu analizy dopuszcza się opracowanie planu dla części obszaru 
wyznaczonego w Studium, uwzględniając przepisy odrębne oraz pozostałe ustalenia 
Studium. Granice obszaru należy wyznaczyć na podstawie indywidualnej analizy przed   
podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do planu. Studium dopuszcza opracowanie 
częściowych planów miejscowych, w obrębie określonego przeznaczenia terenu w Studium.  

16. OBSZARY POMNIKÓW ZAGŁADY I  ICH STREF OCHRONNYCH ORAZ OBOWIĄZAUJĄCE 
NA NICH OGRANICZENIA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  

Na terenie Gminy nie występują pomniki zagłady. 
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17. OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEKSZTAŁCEŃ, REHABILITACJI, REKULTYWACJI I REMEDIACJI  

Na terenie Gminy obszarami wymagającymi rekultywacji są, w miarę potrzeb, tereny 
leśne i rolnicze zdewastowane i zdegradowane przez działalność człowieka.  

Nie określa się obszarów, które wymagają remediacji.  

18. OBSZARY ZDEGRADOWANE  

Na terenie gminy Przesmyki z uwagi na uwarunkowania oraz szczególne potrzeby 
zagospodarowania nie występują obszary problemowe.   

19. OBSZARY FUNKCJONALNE O ZNACZENIU LOKALNYM, W ZALEŻNOŚCI OD 
UWARUNKOWAŃ I POTRZEB ZAGOSPODAROWANIA WYSTĘPUJĄCYCH W GMINIE  

Centra wsi  

Na terenie gminy Przesmyki, wydzielone zostały obszary przestrzeni publicznych o 
szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia,  
sprzyjające nawiązywaniu kontaktów społecznych, które stanowią centra wsi. Centra wsi 
obejmują: budynki użyteczności publicznej, usługowe, handlowe, edukacyjne, kulturalne, 
sportowo- rekreacyjne i inne służące potrzebom mieszkańców. 

Najpełniej wykształcone centra występują w Przesmykach, Łysowie oraz Dąbrowie. Są to 
miejscowości najbardziej zaludnione w skali Gminy, w których działają podmioty 
gospodarcze świadczące różnorakie usługi. Ponadto, jednostki te posiadają wykształcone 
historycznie układy przestrzenne:  

 Przesmyki- wieś wielodrożnicowa,  

 Łysów- wieś ulicówka,  

 Dąbrowa- łańcuchowy układ wsi.  
W pozostałych miejscowościach (Głuchówek, Górki, Kamianki- Czabaje, Kamianki Lackie, 

Kamianki- Nicki, Kukawki, Lipiny, Pniewski, Tarków, Wólka Łysowska, Zawady) wyznaczone 
centra wsi funkcjonują na podstawie zlokalizowanych obiektów usług publicznych (m.in. 
świetlic), które zostały w ostatnich latach zmodernizowane i odnowione.  

W miejscowościach Raczyny oraz Stare Rzewuski wyznaczone obszary są terenami 
postulowanymi do pełnienia rangi centrum wsi. Lokalizacja została oparta na obiektach usług 
publicznych, które w przyszłości, po modernizacji, będą pełnić funkcję świetlic wiejskich.  

Kształtowanie zagospodarowania tych obszarów wiąże się w szczególności z 
zachowaniem istniejących układów ruralistycznych, ochroną ustanowioną poprzez strefy 
ochrony konserwatorskie oraz odnową lub budową placów wiejskich, placów parkingowych, 
chodników, oświetlenia ulicznego, a także z wprowadzaniem uporządkowanej zieleni 
publicznej (np. tzw. parki wiejskie). Wskazuje się, że wyznaczone centra wsi powinny być 
obszarami dostępnymi dla wszystkich, które będą koncentrować usługi bytowe. Ich celem 
jest podniesienie standardu życia i pracy na wsi, podniesienie atrakcyjności turystycznej, 
zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców oraz rozwój tożsamości 
społecznej wiejskiej i zachowanie dziedzictwa kulturowego.  

Kształtowanie zabudowy w centrach wsi powinno być zgodne z lokalną tradycją miejsca.  
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III. SYNTEZA I UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ STUDIUM  

Polityka przestrzenna Gminy będzie wyrażać się w inicjowaniu działań zmierzających 
do poprawy jakości życia mieszkańców. Wymaga to wyprzedzającego przygotowywania 
i uzbrajania terenów dla budownictwa mieszkaniowego i usługowego, zwłaszcza 
w miejscowości gminnej- Przesmyki oraz w Łysowie oraz w Dąbrowie, w których obserwuje 
się koncentrację ludności. Z tego względu będzie odbywała się dalsza rozbudowa sieci 
wodociągowej, poprzez przyłączanie do niej części zabudowy rozproszonej, obecnie 
pozostającej poza tym systemem. Gospodarka ściekowa będzie rozwiązywana poprzez 
rozbudowę kanalizacji w oparciu o system przydomowych oczyszczalni ścieków. We 
współdziałaniu z Rejonem Energetycznym prowadzona będzie modernizacja sieci 
elektroenergetycznych, zapewniająca poprawę parametrów zasilania w energię elektryczną.  
 Poprawa obsługi mieszkańców będzie osiągana m.in. przez dostosowywanie 
systemów oświaty i służby zdrowia do zmieniających się uwarunkowań, zwłaszcza 
demograficznych. Czynione będą też starania na rzecz poprawy warunków rozwoju kultury, 
sportu i rekreacji oraz zwiększenia bezpieczeństwa publicznego i zabezpieczenia 
przeciwpożarowego. W celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie dostępu 
do obszarów przestrzeni publicznych, które mają sprzyjać nawiązywaniu kontaktów 
społecznych oraz stanowić skupienie usług publicznych, wyznaczono tzw. centra wsi.  

Rozwój gospodarczy w warunkach gospodarki rynkowej odbywać się będzie poprzez 
wspomaganie przedsięwzięć prowadzących do uruchamiania lub powiększania skali 
produkcji i usług, a przez to do zmniejszania bezrobocia, wzrostu zamożności i lepszego 
zaspokajania potrzeb ludności. Mając na uwadze dążenie do wzrostu konkurencyjności 
gospodarki Gminy, szczególną funkcję będą spełniać tereny aktywności gospodarczej, jako 
predysponowane do lokalizowania działalności gospodarczej.  

Ochrona środowiska przyrodniczego powinna się odbywać poprzez egzekwowanie 
przepisów prawnych dotyczących ochrony przyrody, ochrony środowiska, lasów, ochrony 
gleb. Należy współdziałać z właścicielami gruntów i administracją leśną w realizacji 
zalesiania. Współpracując z odpowiednimi organami ochrony środowiska dążyć się będzie do 
wprowadzenia form ochrony prawnej środowiska w dostosowaniu do rangi występujących 
walorów. Ochronie wód służyć będą system przydomowych oczyszczalni oraz zorganizowany 
system odbioru i utylizacji odpadów stałych. Ochronę powietrza atmosferycznego realizować 
się będzie poprzez stopniowe ograniczanie spalania węgla zastępując go olejem opałowym, 
drewnem i gazem ziemnym oraz wspomagając energią słoneczną. 

Szczególną uwagę w Gminie Przesmyki zwraca się na pozyskiwanie energii ze źródeł 
wykorzystujących zasoby naturalnej energii odnawialnej i niekonwencjonalnej, w tym energię 
słońca, wiatru biogazu, biomasy, wody, geotermii do produkcji energii elektrycznej i ciepła. 
Największym zainteresowaniem będzie objęty rozwój mikroenergetyki prosumenckiej, 
polegającej na instalowaniu mikroinstalacji (gł. paneli fotowoltaicznych) przez inwestorów w 
celu pokrycia własnego zapotrzebowania na energię.  
     Ochrona wartości kulturowych będzie polegała na utrzymaniu należytego stanu 
technicznego obiektów zabytkowych i uzgadnianiu z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków wszelkich przedsięwzięć w ustanowionych strefach ochrony konserwatorskiej, 
w odniesieniu do obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków oraz obiektów zainteresowania 
konserwatorskiego. 

     Polityka przestrzenna Gminy będzie realizowana w dalszym ciągu poprzez wydawanie 
decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
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w oparciu o przepisy szczególne, kierując się wskazaniami niniejszego Studium oraz 
egzekwowanie przepisów prawa budowlanego. Obszarem szczególnego zainteresowania 
będzie miejscowość gminna Przesmyki oraz miejscowości Łysów i Dąbrowa, a także tereny 
przewidziane pod dalszy rozwój zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej z 
dopuszczeniem usług wyznaczone wzdłuż istniejących ciągów komunikacyjnych. Rozwój 
terenów budowlanych winien być dostosowany do ruchu budowlanego w Gminie w 
powiązaniu z dalszym wyposażaniem w zbiorcze systemy infrastruktury technicznej.   
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