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WSTĘP

Określenie  obszaru  realizacji  planu  na  lata  2007-2013  oraz  na  kolejny  okres 

programowania Unii Europejskiej  

Plan  Rozwoju  Lokalnego  jest  kompleksowym  dokumentem  określającym  strategię 

społeczno-gospodarczą Gminy Kołbiel na lata 2007 - 2013., a także wskazuje planowane działania 

w latach późniejszych .

Dokument  został  przygotowany na podstawie Studium Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy.

Plan Rozwoju Lokalnego przedstawia sytuację społeczno-ekonomiczną Gminy,  formułuje 

cele  i  zawiera opis strategii  zmierzającej  do osiągnięcia  rozwoju społecznego,  gospodarczego. 

Szacuje  spodziewane  efekty  planowanych  inwestycji  i  wpływ  na  przebieg  procesów 

rozwojowych,  wskazuje  kierunki  zaangażowania  środków  funduszy  strukturalnych  i  środków 

własnych gminy. 

Projekt  był  przedmiotem  dyskusji  komisji  Rady  Gminy.  Dokument  oparty  został  na 

założeniach  ujętych  w  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego 

gminy i wnioskach mieszkańców gminy. 

Plan  Rozwoju  Lokalnego  2007 -  2013 będzie  służył  jako  punkt  odniesienia  dla  działań 

o charakterze  rozwojowym,  podejmowanych  wyłącznie  z  zasobów  środków  własnych,  jak 

również pozwoli określić wysokość inwestycji z funduszy unijnych.
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I. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA 

OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU 

1. Informacje ogólne

Gmina  Kołbiel położona jest w zachodniej części województwa mazowieckiego. Graniczy 

od  północy  z  gminą  Wiązowna  i  Mińsk  Mazowiecki,  od  wschodu  z  gminą  Siennica,  od 

południowego  wschodu  z  gminą  Pilawa,  od  południowego  zachodu  z  gminą  Osieck  oraz  od 

zachodu z gminą Celestynów.

Gmina  Kołbiel  w systemie  osadniczym woj.  mazowieckiego  położona  jest  na  uboczu. 

Głównym ośrodkiem gminy jest wieś Kołbiel. Jako centrum administracyjno-usługowe, Kołbiel 

jest oddalone: 17 km od Mińska Mazowieckiego, 50 km od Siedlec, 49 km od Warszawy, 15 km 

od Otwocka.

 Rysunek 1

Mapka Gminy Kołbiel

Przez  teren  gminy  przebiega  droga  krajowa  Nr  17  Warszawa  -  Lublin  -  Zamość  - 

Hrebenne (granica państwa) realizująca powiązania o znaczeniu międzynarodowym i krajowym 
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oraz droga krajowa nr 50 o znaczeniu międzynarodowym Sochaczew - Siedlce - Terespol.

Gmina  może  poszczycić  się  wybudowaniem  pięknego,  jednego  z  najpiękniejszych  na 

Mazowszu budynku Urzędu Gminy, który został oddany do użytku w roku 2000, a także innymi 

inwestycjami m.in.; w 2003 roku oddano do użytku budynek komisariatu policji, w 2002 roku 

budynek Gimnazjum wraz z halą sportową w Kołbieli.

Rysunek 2

                          Opracowanie własne: Urząd Gminy w Kołbieli

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

mieszkańców 7980 osób w grupie średnich.  Gęstość zaludnienia  76 osób/km2  jest  zbliżona do 

średniej gęstości na obszarach wiejskich w woj. mazowieckim. Cechą charakterystyczną gminy 

jest wysoki stopień koncentracji ludności we wsi gminnej. W Kołbieli mieszka ok. 1900 osób. 

Z  pozostałych  27  miejscowości  statystycznych  największe  pod  względem liczby  ludności  są: 

Rudzienko – 673 osoby, Kąty – 514 osób, Rudno - 429osoby, Gadka - 428 osoby, Chrosna – 423 

osób, Lubice - 405 osób, Człekówka - 385 osób, Sufczyn- 310 osób.

W  Gminie  Kołbiel  funkcjonują  instytucje  takie  jak:  Posterunek  Policji  w  Kołbieli 

podlegający Powiatowej Komendzie Policji w Otwocku, Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 

oddział Kołbiel, Urząd pocztowy w Kołbieli, Gminna Spółdzielnia „S.Ch.”, Spółdzielnia Kółek 

Rolniczych w Kołbieli, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kołbieli, Publiczne 
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Gimnazjum w Kołbieli, Szkoła Podstawowa w Kołbieli, Szkoła Podstawowa w Rudzienku, Szkoła 

Podstawowa w Człekówce, Szkoła Podstawowa w Kątach, Zespół Szkół w Kołbieli.

2.  Środowisko przyrodnicze

Bardzo istotnym elementem odzwierciedlającym atrakcyjność  regionu jest  bogata  szata 

leśna - duże zalesienie, ciekawe okazy drzew i podszycia leśnego. W lasach znajdują się liczne 

parkingi m.in. dla zmotoryzowanych, które umożliwiają zbiory jagód, grzybów itp.

Na terenie gminy znajdują się 2 rezerwaty przyrody, które równocześnie leżą w granicach 

Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. 

• Rezerwat  przyrody  „Świder” utworzony  celem  zachowania  naturalnego  charakteru 

Świdra  i  jej  dopływu Mieni.  Rzeka  Świder  w wielu  miejscach  przypomina  rzeki  podgórskie, 

tworząc liczne zakola i przełomy z wodospadami. Utrzymując II klasę czystości wody Świder jest 

jedną już z nielicznych, najczystszych rzek Mazowsza. Chroniona wraz z przyległymi terenami 

jako  rezerwat  daje  schronienie  rzadkim  gatunkom  zwierząt,  związanym  ze  środowiskiem 

wodnym, głównie ssakom wodnym i licznym gatunkom ryb. Jest to więc znakomite miejsce do 

kąpieli  i  połowu ryb.  Walory  te  są  korzystne  do  rozwoju  rekreacji  oraz  bazy  relaksowej  dla 

mieszkańców Warszawy.

                                                                                               Rysunek 3

Opracowanie własne: Rzeka Świder

• Rezerwat  przyrody  „Bocianowskie  Bagno”,  którego  niewielka  część  leży  w  gminie 

Kołbiel. Znaczny jego obszar leży w granicach administracyjnych gminy Celestynów.
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Na terenie gminy znajduje się 19 pomników przyrody w tym: 17 pojedynczych drzew, 

1 grupa drzew i  1 głaz narzutowy.  Spośród wartościowych obiektów przyrodniczych objętych 

ochroną znalazło się także 6 parków zabytkowych:

• park w Kołbieli z pocz. XIX w.,

• park w Dobrzyńcu z końca XIX w.,

• park w Radachówce z 2 poł. XIX w.,

• park w Rudnie z 1 poł. XIX w.,

• park w Rudzienku z 1 poł. XIX w.,

• park w Sufczynie z 1 poł. XIX w.

Gmina  Kołbiel  wyróżnia  się  na  tle   województwa warszawskiego  wysokimi  walorami 

przyrodniczymi.  Obecność  obszarów  i  obiektów  o  wysokiej  randze  przyrodniczej  narzuca 

konieczność  nadania  rangi  prawnej  8  obiektom niechronionym  i  2  obszarom niechronionym. 

Natomiast  istniejący status ochrony przyrody gminy w randze obszaru chronionego krajobrazu 

powinien zostać podwyższony do kategorii odpowiadającej randze przyrodniczej tego terenu. 

W związku z istniejącymi zagrożeniami, a jednocześnie  wysokimi walorami przyrodniczymi w 4 

niechronionych regionach doliny Świdra, sąsiadujących z rezerwatem przyrody „Świder” powinno 

się dążyć do korekty granic tego rezerwatu.

3.  Turystyka i sport

Z oceny uwarunkowań gminy wynika, że rozwój turystyki, rekreacji i wypoczynku powinien 

stanowić jeden z ważniejszych kierunków rozwoju gminy. Około 1/4 całej powierzchni gminy zajmują 

tereny  predysponowane do  użytkowania  turystycznego i  rekreacyjnego.  Stopień  przydatności  tych 

terenów  do  rozwoju  turystyki  i  rekreacji  jest  zależny  od  warunków  naturalnych  środowiska 

przyrodniczego,  walorów  historyczno-kulturowych,  zainwestowanie  tych  terenów  w  obiekty  i 

urządzenia  turystyczne,  zainwestowanie  terenów w  obiekty  i  urządzenia  infrastruktury  sanitarnej, 

dogodność  połączeń  komunikacyjnych.  W  celu  wyodrębnienia  kategorii  obszarów  o  różnej 

przydatności do celów turystyki, rekreacji i wypoczynku została opracowana poniższa tabela. 
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Tabela 1

Kategorie obszarów wg 
przydatności do celów 
turystyki, wypoczynku i 
rekreacji

Kategoria atrakcyjności 
obszarów

Charakterystyka 
elementów 

− środowiska 
przyrodniczego

− środowiska 
kulturowego

Dopuszczalne formy 
zagospodarowania 
turystycznego, 
wypoczynkowego i 
rekreacyjnego

1 2 3 4
I OBSZAR- najbardziej 
preferowany do 
rozwoju turystyki, 
wypoczynku i rekreacji. 
Zespół wsi:
Radachówka, Sufczyn

1. Duży udział lasów 
przydatnych do 
rekreacji.

2. Atrakcyjny 
krajobraz naturalny

3. Obiekty przyrody 
nieożywione i 
ożywione

4. Znaczny udział gleb 
niskich klas 
bonitacyjnych

5. Dogodne połączenia 
komunikacyjne

6. Istniejąca zabudowa 
letniskowa

7. Wartościowe 
zespoły i obiekty 
zabytkowe

− bory świeże, bory 
mieszane, olsy

− krawędź doliny rzeki 
Świder

− pomniki przyrody:
dąb szypułkowy-4 
szt., lipa drobnolistna-
1 szt. jałowiec 
zwyczajny-1szt. 
choina kanadyjska-2 
szt. głaz narzutowy w 
Radachówce

− zabytkowy park 
wiejski w Sufczynie

− zabytkowy zespół 
dworsko-parkowy w 
Sufczynie

− park, dworek i kaplica 
w Radachówce

− Swobodna penetracja 
lasów. Możliwość 
lokalizacji zabudowy 
letniskowej w odl. min. 
20m od terenów leśnych 
pod warunkiem 
uporządkowania 
gospodarki ściekami i 
odpadami-wielkość 
działki min.1000m2 z 
czego 20% terenu 
działki powinno być 
zalesione lub 
zadrzewione.

− na działkach 
letniskowych proponuje 
się budowę szczelnych 
szamb

− dopuszczalna turystyka 
piesza i rowerowa

− dopuszczalne 
wykorzystanie i 
adaptacja zabytkowego 
dworu w Sufczynie na 
cele wypoczynku 
pobytowego pod 
warunkiem uzyskania 
pozytywnej opinii Woj. 
Konserwatora Przyrody 
i Woj. Konserw. 
Zabytków

− możliwość utworzenia 
szlaku turystycznego, 
wg propozycji 
znajdującej się na rys. 
pomocniczym pt. 
„Kierunek rozwoju 
turystyki, rekreacji i 
wypoczynku”
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II OBSZAR- 
preferowany do 
rozwoju turystyki, 
wypoczynku i rekreacji
Zespół wsi: Borków, 
Sępochów

1. Duży udział lasów 
przydatnych do 
rekreacji

2. Walory 
przyrodnicze- 
użytek ekologiczny

3. Znaczny udział gleb 
niskich klas 
botanicznych

4. Dogodne połączenia 
komunikacyjne

− bory świeże, 
mieszane, zbiorowiska 
polne i ruderalne, łąki 
i pastwiska świeże 

− penetracja ograniczona 
po wyznaczonych 
ścieżkach

− możliwość lokalizacji 
zabudowy letniskowej 
w odl. 20m od lasów

− propozycja trasy szlaku 
turystycznego 
przedstawionego na rys. 
pomocniczym pt. 
„Kierunki rozwoju 
turystyki, rekreacji i 
wypoczynku”

III OBSZAR- 
krajobraz naturalny o 
najwyższych 
wartościach 
przyrodniczych- 
fragment parku 
krajobrazowego - 
Karpiska

1. Duży udział lasów 
przydatnych do 
rekreacji

2. Wybitne walory 
faunistyczne i 
florystycznie

− suche bory sosnowe, 
bory świeże, bory 
mieszane

− ochrona ścisła, obszar 
wyłączony z 
działalności 
inwestycyjnej

− niedopuszczalna 
lokalizacja zabudowy 
kubaturowej, w tym 
również letniskowej

− dopuszczalna turystyka 
piesza i rowerowa po 
wyznaczonym szlaku 
turystycznym 
(propozycja określona 
na rys. pomocniczym pt. 
„Kierunki rozwoju 
turystyki, rekreacji i 
wypoczynku”

− dopuszczalna 
lokalizacja parkingów 
leśnych, 
deszczochronów i 
miejsc biwakowania

IV OBSZAR – średnio 
przydatny do rozwoju 
turystyki, rekreacji i 
wypoczynku. 
Zespół wsi: Borków, 
Rudno, Sępochów

1. Atrakcyjne tereny 
doliny rzeki Świder

2. Lasy o średniej 
atrakcyjności co do 
turystyki, rekreacji 
i wypoczynku

3. Istniejąca 
zabudowa 
letniskowa

− bory sosnowe, olsy, 
zbiorowiska polne i 
ruderalne, łąki i 
pastwiska świeże

− Penetracja ograniczona 
po wyznaczonych 
szlakach

− Możliwość utworzenia 
szlaku turystycznego

− Dopuszczenie 
uzupełnienia istniejącej 
zabudowy letniskowej 
na terenach rolnych 
położonych poza doliną 
rzeki Świder
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V OBSZAR -  średnio 
przydatny do rozwoju 
turystyki i rekreacji. 
Zespół wsi: Siwianka, 
Dobrzyniec, Sępochów

1. Lasy o średniej 
przydatności do 
rekreacji, turystyki i 
wypoczynku

2. Przewaga gleb 
wysokich klas 
bonitacyjnych

3. Atrakcyjne tereny 
doliny  rzeki Świder

4. Wartościowe 
obiekty i zespoły 
zabytkowe

− bory sosnowe, olsy, 
łąki i pastwiska 
świeże i wilgotne, 
zbiorowiska polne i 
ruderalne

− zespół zabytkowy 
dworsko-parkowy 
wraz z atrakcyjnymi 
krajobrazowymi 
terenami przyległymi 
integralnie 
związanymi z 
zespołem 
zabytkowym.

− Penetracja ograniczona 
po wyznaczonych 
ścieżkach

− Możliwość 
wyznaczenia kąpieliska 
i miejsc do 
wędkowania- po 
wykonaniu 
odpowiednich badań 
dotyczących klasy 
czystości rzeki

−  Możliwość utworzenia 
szlaku turystycznego

Uzupełnieniem tej  tabeli  jest  mapa w skali  1:  50.000 pt.  „Kierunki  rozwoju turystyki, 

rekreacji i wypoczynku”.

Z powyższego opracowania wynika, ze w gminie Kołbiel najatrakcyjniejszymi obszarami 

dla celów turystyki, rekreacji i wypoczynku są: zespoły wsi - Radachówka i Sufczyn oraz Borków 

i Sępochów. W obszarach tych funkcja rekreacyjno-turystyczna powinna być wiodąca.

Gmina Kołbiel jest to region o charakterze ekologiczno rekreacyjnym z piękną doliną rzeki 

Świder meandrującą przez środek terenów gminy. 

Gminę Kołbiel warto odwiedzić ze względów turystycznych, jak również gospodarczych. 

Posiadamy atrakcyjne tereny pod zabudowę rekreacyjną oraz tereny do prowadzenia działalności 

gospodarczej. Atutem jest  dobre położenie przy skrzyżowaniu trasy Warszawa-Lublin i  Mińsk 

Mazowiecki-Góra Kalwaria.

 Kultura fizyczna odgrywa bardzo istotną rolę we współczesnym świecie,  wiąże się 

nierozerwalnie z ogólnym rozwojem cywilizacji, pozwala na zaspokajanie zarówno potrzeb 

indywidualnych, jak i grupowych społeczeństwa. Potrzeby te związane są z poprawą stanu 

zdrowia,  aktywnym  wypoczynkiem  i  odnową  biologiczną,  wychowaniem  i  rozwojem 

osobowości  młodego  pokolenia,  a  także  czynnym  i  biernym uczestnictwem w odnoszeniu 

sukcesów sportowych.

Formy upowszechniania  i  uprawiania  kultury fizycznej  muszą  być  odpowiednio dobierane 
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do wieku i indywidualnych możliwości i potrzeb. Szczególnie istotne znaczenie, ze względu 

na istniejący zły stan zdrowia dzieci i młodzieży ma rozwój wychowania fizycznego już w 

przedszkolach, a następnie w szkołach i na uczelniach.

Niemałe  znaczenie  w  upowszechnianiu  kultury  fizycznej  ma  rozwój  sportu 

wyczynowego,  który  dzięki  swej  popularności  wpływa  na  wzrost  zainteresowania 

określonymi dziedzinami sportu.

Szczególnie  ważnym  problemem  jest  konieczność  poprawy  bazy  materialnej  służącej 

rozwojowi sportu i rekreacji.

Na terenie Gminy działa obecnie:

 Gminny Uczniowski Klub Sportowy „Sokół Kołbiel”

 Międzyuczniowski Klub Sportowy „BIELIK”

Rysunek 4Gminny Uczniowski Klub Sportowy „Sokół Kołbiel”

4. Zagospodarowanie przestrzenne

Historyczny układ przestrzenny posiada miejscowość Kołbiel. Miasteczko Kołbiel zostało 

założone  w  1532  r.,  na  miejscu  wsi  kościelnej.  Schemat  szachownicowego  układu  miasta 

średniowiecznego, w przypadku Kołbieli, został osiągnięty w nieznacznym tylko stopniu. Do dziś 

zachował się historyczny układ rynku miejskiego. Ośrodkiem układu jest wydłużony, regularnie 

ukształtowany  rynek,  o  zbiegających  się  dłuższych  przejściach,  w  wierzchołku,  którego 

13



Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Kołbiel          

usytuowany jest kościół parafialny. Istotnym do dzisiaj zachowanym elementem dawnego układu 

są  dwie  ulice:  Kościuszki  i  Traugutta,  biegnące  na  zapleczu  dwóch  bloków  położonych  na 

północny wschód od placu rynkowego.

Proponuje  się  ścisłą  formą  ochrony  konserwatorskiej  płytę  Rynku  oraz  zabudowę 

przyrynkową na głębokości jednego bloku łącznie z zespołem kościoła par. rzym.-kat. w Kołbieli.

Do interesujących obiektów sakralnych należą:

- kościół  parafialny  w  Kołbieli jest  dominantą  historycznego  układu  urbanistycznego  i 

największym zabytkiem gminy Kołbiel. Reprezentuje on neogotycki styl, powszechnie nazwany 

„stylem nadwiślańskim”. W zespole Kościoła znajduje się murowana plebania z końca XIX w. 

                                                                   Rysunek 5

                                         Opracowanie własne: Kościół parafialny w Kołbieli

     -  Drewniana kaplica w Radachówce sprowadzona w latach 1935-1937, wykonana w górach 

wg projektu Lipińskiego. Usytuowana przy drodze prowadzącej do wsi Sufczyn pomiędzy wsią 

Radachówka a zespołem dworsko parkowym. Położona jest na niewielkim wzniesieniu, zwrócona 

w stronę północno-wschodnią ku Radachówce.

Na terenie gminy Kołbiel istnieje kilka zabytkowych parków i cmentarzy,  stanowiących 

jedyną pozostałość krajobrazu dawnych wsi i okolic. Do najbardziej ważnych należą:
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 Park  w  Kołbieli dzisiaj,  choć  zarówno  park  i  pałac  straciły  wiele  ze  swej  świetności, 

zachowały jeszcze wątły ślad dawnego blasku. Centrum parku stanowiło niewielkie, starannie 

utrzymane  jeziorko,  służące  latem  jako  idealne  miejsce  do  pływania  łódka,  zimą  jako 

lodowisko. Budowa pałacu i ogrodu dla Józefa Zamoyskiego łączyła  się z zakrojonymi  na 

szeroką  skalę  planami  gospodarczymi  związanymi  z  majątkiem.  Do  dzisiaj  w  parku  stoi 

obelisk, na którym wyryto następujące słowa : Józef hrabia Zamoyski założyciel postępowego 

gospodarstwa w Starej Wsi 1866-1878.

                                                                                                            Rysunek 6
Opracowanie własne: Pałac Zamoyskich w Kołbieli

 Park dworski we wsi Dobrzyniec jest jednym z lepiej zachowanych parków. Ma on charakter 

ozdobny  i  wyraźnie  komponowany.  Park  w  Dobrzyńcu  jest  przykładem 

dziewiętnastowiecznego parku krajobrazowego o dużej ilości cennych drzew

 Park  dworski  w  Radachówce położony  w  odległości  około  7  km  na  wschód  od  drogi 

ekspresowej  S-17  Warszawa-Lublin.  W  parku  P.  Mieczysława  Szlenkiera  znajduje  się 

Dąb Szypułkowy rosnący po lewej stronie drogi, wysokość drzewa wynosi 20 m zaś obwód 

3,05 m

 Park w Sufczynie jest  niewielki,  położony na skraju wsi  przy drodze prowadzącej  ze wsi 

Gadka do Radachówki. Park wraz z dworem stanowi cenne założenie proponowane do objęcia 

ochroną konserwatorską.
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Rysunek 7

Dąb Szypułkowy w Radachówce P. Mieczysława Szlenkiera

Dwór w Radachówce Dwór w Sufczynie

                                                      

Na obszarze gminy Kołbiel istnieją również zabytkowe cmentarze:

 Cmentarz  parafialny  rzymsko-katolicki  w  Kołbieli stanowi  ważny  obiekt  ze  względu  na 

znajdujące się tam zabytkowe obiekty nagrobne, miejsca pamięci narodowej oraz częściowo 

zachowany dawny układ.

 Cmentarz  żydowski  został  zniszczony  w  czasie  II  wojny  światowej.  Pomimo  zniszczenia 
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cmentarza stanowi on, jako miejsce pochówku, wielką wartość historyczną.

5. Komunikacja i infrastruktura

Dobrze rozwinięta jest sieć dróg lokalnych, jednak ich stan techniczny jest zły. Całkowita 

długość dróg publicznych na terenie Gminy wynosi 319 km. Długość dróg gminnych wynosi 49 

km, z czego 26 km o nawierzchni twardej. Zły stan techniczny  jest jednym z czynników wzrostu 

liczby wypadków na drogach.

Transport drogowy w Gminie jest dominującą gałęzią całego potencjału transportowego 

zarówno w przewozach towarowych i pasażerskich. Niepokojącym zjawiskiem jest coraz większa 

likwidacja  połączeń  w  przewozach  pasażerskich  obsługiwanych  przez  PKS,  szczególnie  na 

terenach wiejskich. 

Do tej  pory głównym źródłem zaopatrzenia  w wodę mieszkańców gminy Kołbiel  były 

płytkie wody gruntowe pobierane ze studni kopalnych. Jakość tych wód nie odpowiada wymogom 

sanitarnym, a wydajność studni zależy przede wszystkim od wielkości opadów atmosferycznych. 

Z wodociągów zbiorowych obecnie korzysta  ok. 99% gospodarstw domowych.  Lokalne stacje 

uzdatniania wody istnieją we wsiach: 

- Bocian, 

- Człekówka.

6. Gospodarka

Kołbiel jest gminą wiejską o typowym rolniczym charakterze. Posiada dogodne warunki 

dla przemysłu rolno-spożywczego. Gospodarka na tym obszarze opiera się w głównej mierze na 

tradycyjnej produkcji rolnej (zboża i ziemniaki) oraz hodowli zwierzęcej (bydło i trzoda chlewna). 

Na terenie gminy zarejestrowanych jest łącznie 2323 gospodarstw domowych 

Poza  działalnością  rolniczą,  istotny  udział  w  sferze  ekonomicznej  gminy  mają  podmioty 

gospodarcze  prowadzące  działalność  wytwórczą  i  usługową.  W  2007  r.  liczba  wszystkich 

zarejestrowanych  jednostek  gospodarczych  wyniosła  313,  tj.  o  26% mniej  niż  w  roku  2004. 
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Spadek liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie gminy spowodowany jest 

m.in.  nieodpowiednimi  warunkami  prowadzenia  działalności  gospodarczej,  w  tym  brakiem 

dostępu do infrastruktury kanalizacyjnej.

Większość z zarejestrowanych firm (około 40%) zlokalizowanych jest we wsi gminnej Kołbiel. Są 

to  przedsiębiorstwa  małe  i  średnie,  charakteryzujące  się  dużą  dynamiką  i  elastycznością,  co 

ułatwia  dostosowanie  do  zmieniających  się  warunków  rynkowych.  Prowadzona  przez  nie 

działalność jest  jednak mało konkurencyjna z uwagi na lokalny brak kapitału  inwestycyjnego. 

Najlepiej rozwinięta w gminie Kołbiel jest sieć usługowo-handlowa. 

Tabela 2

Liczba podmiotów gospodarczych

L.p Rodzaj podmiotu

ilość

2001r. 2003r. 2007 r.

1.

2.

3.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

Spółki cywilne

Spółdzielnie SKR, GS

353

8

2

381

8

2

313

7

2

Opracowanie własne

Tabela 3

Handel /31.12.2007/

L.p Placówki

Ilość

2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2007 rok

1. Sklepy spożywczo przemysłowe 34 34 37 38 42
2. Sklepy branżowe /odzieżowe, motoryzacyjne/ 4 4 3 3 -
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3. Inne sklepy 9 11 11 11 10
4. Mini restauracje 1 1 1 1 5
5. Bary 9 10 11 11 10
6. Apteki 1 1 1 1 2
7. Stacje benzynowe 1 1 1 1 2
8. Stacje gazowe 1 1 1 1 2
9. Hurtownie 1 1 1 1 -
Opracowanie własne.

7.  Strefa społeczna

 
7.1. Poziom wykształcenia

Poziom  wykształcenia  jest  to  najwyższy  ukończony  cykl  kształcenia  w  szkole  lub 

szkolenia  w innym trybie  i  formie,  uznany zgodnie  z  obowiązującym systemem szkolnictwa. 

Podstawą zaliczenia wykształcenia do określonego poziomu było uzyskane świadectwo (dyplom) 

ukończenia odpowiedniej  szkoły:  dziennej, wieczorowej czy zaocznej. Osoby,  które uczyły się 

poza szkołą (eksternistycznie) i zdały egzamin końcowy w szkole o danym poziomie, uznano za 

absolwentów tych szkół. W 2002 roku, po reformie szkolnictwa z 1999r. wprowadzającej 6-letnią 

szkołę podstawową i 3-letnie gimnazjum, badaniem poziomu wykształcenia objęto osoby w wieku 

13 lat i więcej. W spisie  zastosowano szczegółową klasyfikację, za pomocą której badano czy 

osoby  o  wykształceniu  wyższym  miały  tytuł  naukowy,  magisterium  lub  licencjat,  a  osoby  o 

wykształceniu średnim i policealnym czy miały maturę.

Należy  również  zaznaczyć,  że  w  momencie  przeprowadzania  spisu  (maj  2002  r.) 

uczniowie  ostatnich  klas,  we  wszystkich  typach  szkół,  nie  posiadali  jeszcze  świadectwa 

ukończenia szkoły, tym samym został im określony niższy poziom wykształcenia. Dane spisowe 

dotyczą  zatem raczej  sytuacji  z  początku  roku  szkolnego  (lub  z  końca  roku  kalendarzowego 

2001).

W publikacji zastosowano następującą klasyfikację poziomu wykształcenia:

♦ wyższe,

♦ policealne,
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♦ średnie ogólnokształcące,

♦ średnie zawodowe,

♦ zasadnicze zawodowe,

♦ podstawowe ukończone,

♦ podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego.

Tabela 4
AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ

L.p

WYKSZTAŁCENIE OGÓŁEM

Aktywni zawodowo

razem pracujący bezrobotni

% liczba

1

2

3

4

5

6

OGÓŁEM..........................................

        poziom wykształcenia:

  wyższe...........................................

  policealne i średnie........................

  zasadnicze zawodowe...................

  podstawowe ukończone,     nieukończone 

i bez wykształcenia..

   nieustalony....................................

100%

3.84%

25.5%

30.69%

39.80%

0.17%

6436

247

1641

1975

2562

11

4055

214

1325

1671

842

3

3579

205

1136

1465

771

2

476

9

189

206

71

1

Źródło: Podstawowe informacje ze spisów powszechnych -  Gmina wiejska Kołbiel USW 2003 rok

7.2 Bezrobocie

Analiza przemian demograficznych na obszarze gminy Kołbiel każe wnioskować, że warunki dla 

rozwoju obszaru są niejednoznaczne. 

Populacja gminy Kołbiel przez ostatnie 4 lata nie ulegała znacznym zmianom oscylując wokół 

8  tys.  osób,  z  nieznaczną  przewagą  liczebną  kobiet  (50,3%).  Negatywnym  czynnikiem  jest 

odnotowywany każdego roku ujemny przyrost naturalny,  który w 2006 r. wyniósł (-) 4 osoby. 

Korzystna  jest  natomiast  struktura  wiekowa  ludności  (przewaga  osób  w  wieku 

przedprodukcyjnym nad ludnością w wieku poprodukcyjnym). 
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Jednym  z  poważnych  zagrożeń  dla  rozwoju  tej  gminy  jest  problem  bezrobocia. 

Zmniejszanie zatrudnienia w rolnictwie istotnie wpływa na wysokość stopy bezrobocia. Z 4.936 

mieszkańców  gminy  w  wieku  produkcyjnym  pracuje  niecałe  24  %  (1.198  os).  W  2006  r. 

zarejestrowanych było 281 bezrobotnych, o 85 mniej niż w 2004 roku. Należy jednak pamiętać, że 

statystyki  publiczne  nie  uwzględniają  charakterystycznego  dla  obszarów wiejskich  bezrobocia 

ukrytego.  Gmina  Kołbiel  od  kilku  lat  zaliczana  jest  do  obszarów  zagrożonych  bezrobociem 

strukturalnym.  Czynnikiem  pogłębiającym  skalę  problemu  jest  wynikająca  z  wyżu 

demograficznego duża liczba osób wchodzących w wiek produkcyjny. Należy również zauważyć, 

że bliskość aglomeracji warszawskiej i związane z tym możliwości podjęcia pracy poza obszarem 

gminy  z  jednej  strony  wpływają  korzystnie  na  aktywność  zawodową  mieszkańców,  ale 

jednocześnie są głównym czynnikiem opuszczania gminy przez młodych i wykształconych ludzi, 

co powiększa skalę migracji.

Niekorzystna  sytuacja  demograficzna  oraz  problemy  rynku  pracy  mają  wpływ  na  spadek 

atrakcyjności  osadniczej  gminy,  co  odzwierciedla  rosnące  stopniowo  ujemne  saldo  migracji. 

Znajduje to odzwierciedlenie  także w obniżeniu  tempa społecznego i  ekonomicznego rozwoju 

regionu.  Aby poprawić  sytuację  w tym zakresie  i  odwrócić  negatywne  trendy,  władze  gminy 

muszą zadbać o atrakcyjność tego obszaru. Szczególnie istotne jest podjęcie działań związanych z 

zapewnieniem podstawowej  infrastruktury  technicznej  i  społecznej,  a  także  rozwój  inwestycji 

skutkujący wzrostem miejsc pracy.

Urząd Pracy w Otwocku informuje, iż stopa bezrobocia w powiecie otwockim na koniec 

listopada 2007 roku wyniosła 9,4 % z czego w Gminie Kołbiel  190 osób co stanowi 5 % ogólnej 

liczby bezrobotnych w Powiecie Otwockim .

7.3 Przeciwdziałanie patologiom społecznym

Instytucją działającą na rzecz rozwiązywania problemów społecznych na terenie Gminy jest 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
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Zgodnie  z  ustawą  o  pomocy  społecznej  „pomoc  społeczna  jest  instytucją  polityki 

społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych 

sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby 

i możliwości”  oraz  „pomoc  społeczna  wspiera  osoby  i  rodziny  w  wysiłkach  zmierzających 

do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i  umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających 

godności człowieka”. 

W  związku  z  tym  należy  właściwie  oceniać  możliwości  lokalnego  systemu  pomocy 

społecznej i jego rozwoju zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami społecznymi poprzez:

I. Prowadzenie systematycznej analizy istniejących problemów społecznych.

1. Systematyczny  monitoring  problemów  społecznych  realizowany  przez  pracowników 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

2. Systematyczna analiza zasobów finansowych przeznaczonych na realizację zadań własnych i 

zleconych.

3. Coroczne  informowanie  radnych  i  decydentów  o  istniejących  potrzebach  i  kwestiach 

społecznych.

4. Analiza świadczonej pomocy ze względu na efektywność i właściwość adresatów.

5. Ciągłe  podnoszenie  kwalifikacji  przez  kadrę  pomocy  społecznej  w  celu  lepszego 

rozpoznawania i reagowania na pojawiające się kwestie społeczne.

6.  Systematyczny  monitoring  istniejących  i  rozpoczynających  się  programów  celowych 

i funduszy służący ewentualnemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych na rozwiązywanie 

lokalnych potrzeb społecznych.

II. Tworzenie lokalnego systemu polityki i opieki nad dzieckiem i rodziną.

Dysfunkcje  opiekuńczo-wychowawcze  w  rodzinach  rzutują  na  wszechstronny  rozwój  

dzieci  i  młodzieży,  dlatego  istnieje  potrzeba  podejmowania  profesjonalnych  działań  

w celu rozwiązywania pojawiających się trudności.
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1. Systematyczna  praca  socjalna  z  rodzinami  z  problemem  opiekuńczo-wychowawczym 

polegająca na:

-diagnozie deficytów w zakresie pełnienia ról rodzicielskich, wydolności opiekuńczo- 

wychowawczej, zaniedbań względem dzieci,

-diagnozie – ocenie sytuacji dziecka w rodzinie, środowisku szkolnym, rówieśniczym.

2. Pomoc  materialna  dla  rodzin  pozostających  w trudnej  sytuacji  ekonomicznej  realizowana 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej:

a. z systemu pomocy społecznej,

b. z systemu świadczeń rodzinnych.

3. Stworzenie  świetlicy  środowiskowej,  oferującej  pomoc  dzieciom  z  rodzin  z trudnościami 

opiekuńczo-wychowawczymi poprzez: dożywianie, właściwą opiekę pedagogiczną, pomoc 

w rozwiązywaniu  trudności  szkolnych,  możliwość  konstruktywnego  spędzania  czasu 

wolnego,  nabywanie  przez  dzieci  różnych  umiejętności  społecznych  koniecznych 

do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu.

4. Współpraca z istniejącymi w powiecie jednostkami zapewniającymi opiekę dla dzieci.

5. Współpraca  z  wymiarem  sprawiedliwości  właściwym  ze  względu  na  położenie  gminy, 

w szczególności:

a. sądem rodzinnym, 

b. kuratorami sadowymi dla dzieci i młodzieży.

6. Współuczestnictwo w kampaniach medialnych i informacyjnych organizowanych przez inne 

podmioty pomocy społecznej (PCPR, ROPS, inne).

7. Systematyczne  współdziałanie  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  z placówkami 

oświatowymi w celu bieżącej analizy sytuacji dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół, 

a w  szczególności  przeciwdziałanie  pojawiającym  się  patologiom  oraz  dofinansowanie 

działań naprawczych prowadzonych przez szkoły, w tym dożywiania dzieci.

8. Wspieranie  działań  mających  na  celu  utworzenie  na  terenie  gminy  mieszkań  socjalnych 

przeznaczonych  w  szczególności  dla  rodzin  w  kryzysie,  samotnych  matek  i  osób 

pozbawionych dachu nad głową.

9. Dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i 
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marginalizacją.

10. Udzielanie rodzinom pomocy psychologicznej, prawnej i społecznej.

11. Podjęcie  działań  we  współpracy  z  Komisariatem Policji  i innymi  instytucjami,  w  celu 

przeciwdziałania i ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie.

III.Tworzenie skutecznego systemu wsparcia na rzecz osób bezrobotnych.

Bezrobocie  dosięgające  mieszkańców  Gminy  uniemożliwia  im  realizację  celów 

osobistych  i zawodowych  oraz  pogłębia  strefę  ubóstwa,  aby  temu  zapobiec  należy 

podjąć następujące kierunki działania:

1. Stała współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Otwocku w zakresie  monitorowania 

i rozwiązywania problemu  bezrobocia na terenie gminy:

a. organizacja prac interwencyjnych, robót publicznych i staży absolwenckich,

b. promowanie  i  organizowanie  szkoleń,  skierowanych  do  osób  długotrwale 

bezrobotnych i kobiet,

c. propagowanie działań zmierzających do przekwalifikowywania się osób długotrwale 

bezrobotnych,

2. Objęcie  pracą  socjalną  osób  długotrwale  bezrobotnych,  tak  by  zachęcać 

je do systematycznego  poszukiwania  zatrudnienia.  W  szczególności  należy  dążyć 

do udzielenia  osobom  bezrobotnym  wszechstronnej  pomocy  w  zakresie:  poradnictwa, 

zapoznania z aktywnymi technikami poszukiwania pracy.

3. Objęcie pomocą materialną rodzin dotkniętych problemem bezrobocia.

4. Stworzenie we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy banku ofert pracy (pośrednictwo 

i informacja), na bieżąco aktualizowanego.

IV.  Rozwijanie  zintegrowanego  systemu  wsparcia  na  rzecz  osób  starszych 

i niepełnosprawnych.

Ponieważ  pogarszająca  się  sytuacja  materialna  osób  starszych,  samotnych, 

niepełnosprawnych i chorych, skutecznie ogranicza im samodzielny, pełny i czynny udział  
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w życiu społecznym, rozwinięcie systemu wsparcia będzie możliwe poprzez:

1. Diagnoza potrzeb ludzi starszych i niepełnosprawnych oraz dążenie do ich zaspokajania.

2. Utrzymanie  osób  niepełnosprawnych  i  starszych  w  miejscu  ich  zamieszkania, 

w szczególności poprzez:

a. propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia,

b. ułatwienie kontaktu z placówkami rehabilitacyjnymi, 

c. uwrażliwianie  społeczności  lokalnej  na  potrzeby  osób  starszych 

i niepełnosprawnych,

d. rozwijanie usług opiekuńczych,

e. tworzenie  i  prowadzenie  placówek  wsparcia  dziennego  o  charakterze 

półstacjonarnym,

f. rozwój pracy socjalnej i działań na rzecz integracji społecznej i partycypacji osób 

starszych i niepełnosprawnych w życiu społecznym.

3. Wsparcie materialne dla osób samotnych, w podeszłym wieku i osób niepełnoprawnych.

4. Współdziałanie  z  PFRON  i  organizacjami  pozarządowymi  dla  skuteczniejszego 

rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych.

V. Budowanie zintegrowanego systemu polityki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Uzależnienie  od  alkoholu  i  środków psychoaktywnych  jest  problemem społecznym,  który 

przyczynia się do powstawania negatywnych zjawisk ograniczających wydolność rodzin nimi 

dotkniętych.  Aby  zapobiec  tym  negatywnym  zjawiskom  szerzącym  się  w  środowisku, 

każdego  roku  przez  Radę  Gminy  uchwalany  jest  Gminny  Program  Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Przeciwdziałania Narkomani, zawierający 

szczegółowe działania tj. realizatorów, partnerów, środki finansowe w tym zakresie.

VI.  Rozwój wolontariatu na terenie Gminy.

Rozwój działalności wolontariuszy w gminie przyczyni się do wspomagania i rozwiązywania 

lokalnych problemów społecznych. Realizacja tego celu wymaga propagowania i rozwijania 

wśród  społeczności  lokalnej  idei  samopomocy,  odpowiedzialności  i  uczestnictwa  w 
25



Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Kołbiel          

zaspokajaniu ludzkich potrzeb.

Odpowiedzialni za realizację powyższych działań:

Rada  Gminy,  jednostki  organizacyjne  samorządu  gminnego:  szkoły,  jednostki  organizacyjne 

pomocy  społecznej  oraz  partnerzy:  instytucje  rządowe,  naukowe,  samorządowe,  organizacje 

społeczne ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pozarządowych .

7.4. Warunki i jakość życia mieszkańców

Przez jakość życia rozumie się poziom zadowolenia mieszkańców gminy z różnych sfer 

życia i dziedzin aktywności. Wpływają na nie dwie grupy czynników: obiektywne i subiektywne. 

Czynniki  obiektywne,  to  obiektywna  rzeczywistość,  w  której  żyją  ludzie.  Należą  do  niej: 

środowisko  przyrodnicze,  infrastruktura  techniczna  i  społeczna,  lokalizacja  miejsc  pracy. 

Czynniki subiektywne wiążą się z oceną mieszkańców gminy Kołbiel, własnych warunków życia 

widzianych  przez  pryzmat  sytuacji  materialnej,  możliwości  jej  poprawy  warunków 

mieszkaniowych itp. Jakość życia mieszkańców w gminie Kołbiel ocenia się jako średnią. 

Celem  kształtowania  warunków  życia  ludności  zamieszkałej  na  obszarach  wiejskich,  które 

odpowiadają  standardom  cywilizacyjnym  i  pozwalają  mieszkańcom  wsi  realizować  ich  cele 

ekonomiczne,  edukacyjne,  kulturowe  i  społeczne  oraz  mobilizacja  wsi  do  podejmowania 

wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków i ich jakość życia na wsi.

7.5. Edukacja

Gmina  dysponuje  stosunkowo  dobrze  rozwiniętą  siecią  placówek  oświatowo– 

wychowawczych. Ogółem funkcjonują cztery szkoły podstawowe, jedno gimnazjum dla uczniów 

z terenu całej Gminy, Zespół Szkół.

W  Gminie  funkcjonuje  jedno  przedszkole.  Na  terenie  wsi  w  szkołach  podstawowych 

działają przedszkola dla dzieci rocznego przygotowania przedszkolnego.
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Aktualnie w szkołach prowadzonych przez Gminę uczy się 897 uczniów:

 - w gimnazjum 313 uczniów,

 - w szkołach podstawowych 584 uczniów.

Do wszystkich przedszkoli uczęszcza 127 dzieci. Kadra pedagogiczna liczy 100,11 etaty.

Zatrudnieni nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego w placówkach Gminy Kołbiel : 

                      Stażyści  - 9 osób 

                     Kontraktowi – 17

                     Mianowani – 49

                     Dyplomowani -43  

Łącznie  zatrudnionych jest 118 osób kadry pedagogicznej 

Do  sieci  szkół  dostosowane  jest  dowożenie  dzieci.  Posiadamy  jeden  własny  autobus, 

którym  dowożone  są  dzieci  do  Szkoły  Podstawowej  w  Kołbieli  zaś  dzieci  i  młodzież  do 

Publicznego Gimnazjum dowożone są przez firmę na wybór której co rocznie rozpisywany jest 

przetarg przez Wójta Gminy Kołbiel. 

Aktualnie przewozimy 186 dzieci do gimnazjów, 100 dzieci do szkół podstawowych oraz 19 osób 

do klasy „ 0”  w Kołbieli .

Wszystkie  szkoły  podstawowe  i  gimnazjum  wyposażone  są  w  komputery  z  tym,  że 

gimnazjum i trzy szkoły podstawowe posiadają pracownie komputerowe z dostępem do Internetu.

II. ZADANIA POLEGAJĄCE NA POPRAWIE SYTUACJI NA DANYM 

OBSZARZE

1.   Położenie geograficzne gminy

Powierzchnia ogólna gminy Kołbiel wynosi 10619 ha. Użytki rolne zajmują 8485,96 ha, co 
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stanowi 80 % powierzchni ogólnej, w tym:

- grunty orne 4787,88 ha, co stanowi 56,4% powierzchni użytków rolnych,

w tym:

- odłogi            1279,82 ha, co stanowi 15,1% powierzchni użytków rolnych,

- ugory 322,31 ha, co stanowi 3,8% powierzchni użytków rolnych,

- sady 16,05 ha, co stanowi   0,2% powierzchni użytków rolnych,

- łąki 1661,16 ha, co stanowi  19,6% powierzchni użytków rolnych,

- pastwiska         243,24 ha, co stanowi  2,9% powierzchni użytków rolnych.

Lasy i grunty leśne zajmują powierzchnię 1463,67 ha, co stanowi 17,2% powierzchni ogólnej gminy. 

Na terenie gminy Kołbiel do obszarów prawnie chronionych należą:

- fragment Mazowieckiego Parku Krajobrazowego wraz z otuliną,

- Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu,

- Rezerwat przyrody rzeki Świder,

- pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej.

2. Środowisko naturalne

Jakość życia mieszkańców Gminy Kołbiel ocenia się jako typową dla obszarów wiejskich 

województwa mazowieckiego. Ze względu na brak brudnego przemysłu żyją oni w stosunkowo 

czystym  środowisku  naturalnym.  Lasy  oraz  grunty  zadrzewione  zajmują  17,2%  powierzchni 

gminy.

Warunki  fizjograficzne gminy są korzystne  dla  rozwoju osadnictwa.  Tylko  dna dolin  i 

obniżeń terenu mają niekorzystne warunki glebowo-wodne i klimatyczno-zdrowotne. Pozostałe 

obszary gminy charakteryzują się odpowiednimi dla rozwoju osadnictwa warunkami gruntowo-

wodnymi  (grunty nośne,  woda  gruntowa  głębiej  niż  2,0m ppt)  oraz  korzystnymi  warunkami 
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klimatyczno-zdrowotnymi.  Jest  tutaj  łagodniejszy  klimat  w  porównaniu  z  pozostałą  częścią 

województwa mazowieckiego.

3.   Środowisko przyrodnicze

Gmina  Kołbiel  posiada  wiele  walorów środowiska  przyrodniczego  co  w  połączeniu  z 

obiektami zabytkowymi i ośrodkami sztuki ludowej czyni gminę atrakcyjną turystycznie. Walory 

przyrodnicze to przede wszystkim lasy i rzeka Świder wraz z dopływami.  Zabytki  to głównie 

obiekty  sakralne,  zespoły  pałacowo-parkowe i  dworki  położone  m.in.  w  samej  miejscowości 

gminnej, w Radachówce, Dobrzyńcu. Miejscowości: Kołbiel, Rudzienko, Rudno, Sufczyn, Wola 

Sufczyńska,  Gadka,  Głupianka  i  Kąty  to  ośrodki  wycinankarstwa  ludowego.  Za  walorami 

przyrodniczymi  i  innymi  atrakcjami  turystycznymi  nie  podąża  jednak  zagospodarowanie 

turystyczne, paraturystyczne, którego brak można jednoznacznie stwierdzić w gminie. 

4.   Komunikacja

System transportowy gminy, a w szczególności jej podsystem drogowy jest podstawowym 

krwiobiegiem, umożliwiającym funkcjonowanie jej struktur. Układ powiązań oraz stan techniczny 

urządzeń,  same w sobie stanowią uwarunkowania dla funkcjonowania gminy.  Analiza i  ocena 

stanu istniejącego pozwala na ich zdefiniowanie.

Przez teren gminy przebiegają dwie drogi krajowe:

− Nr 17 (Warszawa) Zakręt-Lublin-Zamość-Hrebenne-gr.państwa,

− Nr 50 Sochaczew-Mszczonów-Grójec-Góra Kalwaria-Kołbiel-Mińsk Maz.

Gmina  ma  dość  dogodny  układ  połączeń  autobusowych  zewnętrznych.  Sieć  relacji 

obsługujących  powiązania  wewnątrzgminne  jest  zbyt  rzadka  i  występują  na  niej  niskie 

częstotliwości kursowania. Ogólna długość sieci tras komunikacji autobusowej na terenie gminy 

wynosi ok. 46 km, z tego 23.5 km prowadzonych po drogach krajowych, a tylko 22.5 km po 

drogach wojewódzkich i powiatowych.

Gmina Kołbiel jest w 99% zwodociągowana, łączna długość sieci i  przyłączy na dzień 
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dzisiejszy  wynosi  ok.  189,4  km.  82% ludności  wiejskiej  korzysta  z  gazociągów.  Oświetlenie 

uliczne jest  w 28 miejscowościach naszej  gminy i  ciągle  ulega modernizacji  (aktualnie  mamy 

1000 latarni).

W gminie jest 49 km dróg gminnych , w tym 26 km dróg twardych. Telefony stacjonarne znajdują 

się w 92% gospodarstw domowych. 

W 2007 r. ukończono budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Kołbieli, która 

stanowi podstawę systemu gospodarki ściekowej gminy. Oczyszczalnia została oddana do użytku 

30 listopada 2007 r.  Przepustowość oczyszczalni zaprojektowano na 700 m3/d. Oczyszczalnia 

posiada  możliwość  przyjmowania  w  ciągu  doby  ok.  100  m3 ścieków,  dowożonych  wozami 

asenizacyjnymi  z  terenów  nieodłączonych.  W  perspektywie  (do  2030  r.)  przewiduje  się 

rozbudowę  obiektu,  co  pozwoli  na  zwiększenie  przepustowości  do  1500  m3/d.1 Docelowo 

oczyszczalnia będzie obsługiwać całą aglomerację Kołbiel (2374 RLM), w skład której wchodzą 

miejscowości Kołbiel oraz Gadka.2

W chwili  obecnej  ścieki przyjmowane są do oczyszczenia  za pośrednictwem 1,6-kilometrowej 

sieci zlokalizowanej w Kołbieli, wybudowanej w ramach prac wchodzących w zakres pierwszego 

etapu opisywanego projektu. W 2007 r. do oczyszczalni dopływało istniejącą siecią około 40 m3 

ścieków/dobę. Natomiast wozami asenizacyjnymi dowożono 80 m3 ścieków/dobę.

Oczyszczone ścieki rowem melioracyjnym odprowadzane są do odbiornika - rzeki Świder.

Biologiczna  część oczyszczalni  pracuje  w systemie  SBR (sekwencyjne  reaktory porcjowe),  w 

oparciu o metodę niskoobciążonego osadu czynnego. Osady ściekowe w oczyszczalni poddawane 

są  mechanicznemu  zagęszczaniu,  odwodnieniu  i  higienizacji.  Sprasowany  osad  składowany 

będzie  na  składowisku  osadu.  Oprócz  przeróbki  własnych  osadów ściekowych,  oczyszczalnia 

będzie w przyszłości przerabiać osady dowożone z innych oczyszczalni z terenu gminy, których 

budowę (zgodnie ze „Wstępną koncepcją kanalizacji gminy Kołbiel”) planuje się w najbliższych 

latach.

1

2
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Na terenie Gminy funkcjonuje obecnie jedynie 1,2 km sieci kanalizacji sanitarnej, która 

została  wybudowana  w ramach  pierwszego  zadania  inwestycyjnego  przedmiotowego  projektu 

(odbiór  prac  nastąpił  w  listopadzie  2007  r.).  Kanalizacja  została  doprowadzona  do  100 

gospodarstw  domowych  (ok.  4,3%),  korzysta  z  niej  zaledwie  3,8%  mieszkańców.  Widać  tu 

olbrzymią dysproporcję w stosunku do ilości osób i podmiotów korzystających z komunalnego 

wodociągu. Istniejąca sieć obejmuje swym zasięgiem niewielki wycinek miejscowości Kołbiel. 

Większa część tej wsi oraz pozostałe 27 miejscowości nie są podłączone do kanalizacji.
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III. REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW
  Tabela 5 Plan Zadania inwestycyjne Gminy Kołbiel w 2008 r. 

PLAN

Zadania inwestycyjne Gminy Kołbiel w 2008 r.
w złotych

Lp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania 
inwestycyjnego  

Planowane wydatki

Jednostka 
organizacyjna 

realizująca 
program lub 

koordynująca 
wykonanie 
programu

rok 2008 
(8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody 
własne jst

kredy
ty
i 

pożyc
zki

środki 
pochodząc

e
z innych 
źródeł*

środki 
wymieni

one
w art. 5 
ust. 1 

pkt 2 i 3 
u.f.p.

1 2 3 4 5  7 8 9 10 11 12

1. 010 01010 6050 Budowa kanalizacji w 
miejscowości Kołbiel – etap I  918 279        918 279    Urząd Gminy Kołbiel

2. 010 01010 6050
Budowa kanalizacji w 
miejscowości Kołbiel i Gadka – 
etap II

 1 587 000     1 587 000    Urząd Gminy Kołbiel

3. 500 50095 6050 Ogrodzenie  targowiska w 
Kołbieli  50 000          50 000    Urząd Gminy Kołbiel
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4. 600 60016 6050
Remont dróg  gminnych w 
miejscowościach Oleksin, 
Podgórzno 

 700 000        700 000    Urząd Gminy Kołbiel

5. 600 60016 6050

Opracowanie projektu 
technicznego na modernizację 
ulic na osiedlu w miejscowości 
Kołbiel

 50 000          50 000    Urząd Gminy Kołbiel

6. 700 70005 6050 Remont budynku czworaków 
na ul. Starowiejskiej  100 000        100 000    Urząd Gminy Kołbiel

7. 700 70005 6050

Opracowanie projektu 
technicznego na wykonanie 
remontu budynku czworaków 
na ul. Starowiejskiej 

 15 000          15 000    Urząd Gminy Kołbiel

8. 710 71004 6050

Opracowanie planu 
przestrzennego 
zagospodarowania 
miejscowości Kołbiel – II etap

 100 000        100 000    Urząd Gminy Kołbiel

9. 750 75023 6060
Zakup urządzeń 
komputerowych do Urzędu 
Gminy

 15 000          15 000    Urząd Gminy Kołbiel

10. 801 80101 6050
Termomodernizacja budynku 
Szkoły Podstawowej w 
Człekówce

 120 000        120 000    Urząd Gminy Kołbiel

11. 851 85121 6050

Zakup platformy ruchomej dla 
osób niepełnosprawnych w 
budynku Ośrodka Zdrowia w 
Kołbieli

 80 000          80 000    Urząd Gminy Kołbiel
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12. 900 90015 6050 Modernizacja oświetlenia 
ulicznego w gminie Kołbiel  400 000        400 000    Urząd Gminy Kołbiel

13.

921

92105 6050
Wyposażenie placów 
rekreacyjno-sportowych w 
Gminie Kołbiel

 100 000        100 000    Urząd Gminy Kołbiel

14. 926 92601 6050
Budowa boiska 
wielofunkcyjnego w 
miejscowości Kołbiel

 247 975        217 975   A. 30 000  Urząd Gminy Kołbiel

15. 926 92601 6050

Opracowanie zmiany studium 
uwarunkowań oraz planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla działki 
dotyczącej boiska w 
miejscowości Kołbiel, 
zobowiązanie z roku 2007

 6 954           6 954   Urząd Gminy Kołbiel

  4 490 208     4 460 208    30 000     x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, 
UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych
C. Inne źródła 
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IV. POWIĄZANIE  PROJEKTU/ÓW  Z  INNYMI  DZIAŁANIAMI 

REALIZOWANYMI  NA TERENIE GMINY/POWIATU/WOJEWÓDZTWA

Gmina Kołbiel jest w trakcie realizacji,  bądź też już zrealizowała w ostatnich latach ze 

środków  własnych  i  w  oparciu  o  zewnętrzne  źródła  finansowania  zadania  o  charakterze 

infrastrukturalnym,  w  zakresie  projektów  i  opracowań  oraz  wsparcia  i  rozwoju  jednostek 

podrzędnych w gminie Kołbiel.

Tabela 7
Zadania realizowane w oparciu o środki własne i zewnętrzne

L.p.
Zadanie Czas realizacji

Wysokość i źródło 
pozyskanych środków

Budowy i modernizacje infrastruktury

1. Modernizacja i budowa sieci wodociągowej w 
miejscowościach:  Skorupy i Rudno 2007 środki własne 

2. Modernizacja drogi gminnej w Siwiance 2007 środki własne / Urząd 
Marszałkowski

3. Budowa oczyszczalni ścieków w Kołbieli 2007 środki własne /
Wojewódzki FOŚiGW

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kołbieli i 
Gadce

2007-2010 środki własne / środki 
pomocowe UE

5. Wykup gruntu pod oczyszczalnię ścieków w 
Kołbieli

2007 środki własne

6. Wykonanie tablic upamiętniających poległych 
mieszkańców podczas II Wojny Światowej w 
miejscowości Sufczyn i Skorupy

2007 środki własne / środki 
mieszkańców

7. Modernizacja drogi powiatowej  Sępochów – 
Borków - Rudno

2007-2012 środki własne gminy / środki 
własne powiatu / Urząd 

Marszałkowski
8. Modernizacja drogi gminnej do kolonii 

Człekówka
2007-2008 środki własne / środki 

mieszkańców
9. Wykonanie chodnika ulicznego w miejscowości 

Rudzienko
2007-2008 środki własne / środki 

mieszkańców
10. Ustawienie fotoradarów przy drodze krajowej NR 

50 w miejscowości Rudzienko i Kołbiel
2007-2008 środki własne

11. Nadanie nazw ulic w miejscowości Karpiska 2007 środki własne / środki 
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mieszkańców
12. Oznaczenie drogi Kąty – Lubice słupkami 

prowadzącymi
2007 środki własne

13. Zakup alkometru dla Policji w Kołbieli 2007 środki własne
14. Remont drogi gminnej w Oleksinie 2008 środki własne / Urząd 

Marszałkowski
15. Remont drogi gminnej w miejscowości Podgórzno 2008 środki własne / Urząd 

Marszałkowski
16. Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie 

Kołbiel 2008 środki własne
17. Wykonanie ogrodzenia placu targowego w 

Kołbieli 2008 środki własne
18.  Przebudowa linii SN na terenach scaleniowych w 

Kołbieli
2008 środki własne

19. Budowa placów zabaw w miejscowości: Sufczyn, 
Wola Sufczyńska, Człekówka, Rudzienko, Kąty, 
Chrosna, Radachówka, Rudno, Sępochów, 
Lubice, Teresin, Karpiska, Bocian, Gadka, 
Głupianka, Kołbiel, Kołbiel – przedszkole 

2008-2011 środki własne / Urząd 
Marszałkowski / środki 

pomocowe UE

20. Remont mieszkań komunalnych – budynek 
czworaków

2008-2009 środki własne / środki 
pomocowe

21. Zakup wiat przystankowych w miejscowościach 
gminnych

2008-2010 środki własne / środki 
mieszkańców

22. Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej 
w Karpiskach i Człekówce

2008-2010 środki własne / Urząd 
Marszałkowski

23. Budowa boisk sportowych w Kołbieli – tereny 
sportowo – rekreacyjne

2009-2013 środki własne / Urząd 
Marszałkowski / środki 

pomocowe UE
24. Remont ulic- działki na osiedlu w Kołbieli 2009-2013 środki własne / Urząd 

Marszałkowski
25. Budowa sieci wodociągowej w Kołbieli (tereny 

scalone)
2009-2010 środki własne / Urząd 

Marszałkowski / środki 
pomocowe UE

26. Remont drogi gminnej w miejscowości 
Radachówka i Stara Wieś II

2009 środki własne / Urząd 
Marszałkowski

27. Budowa infrastruktury internetowej w Gminie 
Kołbiel

2009-2013 środki własne / Urząd 
Marszałkowski / środki 

pomocowe UE
28.  Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie 

Kołbiel 
2010 Środki własne

29. Remont drogi gminnej w miejscowości Sufczyn i 
Gadka

2010 środki własne / Urząd 
Marszałkowski

30. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 
w miejscowości Dobrzyniec i Sępochów (kolonie)

2010 środki własne / Urząd 
Marszałkowski/ Wojewódzki 

FOŚiGW
31. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Borków, Rudno i Rudzienko
2011-2012 środki własne / środki 

pomocowe UE
32. Rozwiązanie problemu mostu na rzece Świder w 2011-2012 środki własne / Urząd 
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miejscowości Dobrzyniec Marszałkowski
33. Remont drogi gminnej w miejscowości Sępochów 

i Kąty
2011 środki własne / Urząd 

Marszałkowski
34. Remont ulicy Kilińskiego, Traugutta i 

Zamoyskiego w Kołbieli
2011 środki własne / Urząd 

Marszałkowski / środki 
pomocowe UE

35. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 
w miejscowości Lubice 2 i Sufczyn (Wilcarz)

2011 środki własne / Urząd 
Marszałkowski/ Wojewódzki 

FOŚiGW
36. Budowa  Domu Kultury w Kołbieli 2013-2016 środki własne / Urząd 

Marszałkowski / środki 
pomocowe UE

37. Remont drogi gminnej w miejscowości Nowa 
Wieś i Władzin

2012 środki własne / Urząd 
Marszałkowski

38.  Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie 
Kołbiel 

2012 Środki własne

39. Remont ulicy Słonecznej i Targowej w Kołbieli 2012 środki własne / Urząd 
Marszałkowski / środki 

pomocowe UE
40. Rewitalizacja płyty Rynku w Kołbieli 2012-2013 środki własne / środki 

pomocowe UE
41. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Człekówka, Chrosna i Karpiska
2013-2014 środki własne / środki 

pomocowe UE
42. Budowa kładki pieszej przez rzekę Świder 

pomiędzy miejscowościami Głupianka i 
Radachówka

2013 środki własne / Urząd 
Marszałkowski / środki 

pomocowe UE
43. Remont drogi gminnej w miejscowości Lubice 2 i 

Rudzienko
2013 środki własne / Urząd 

Marszałkowski
44. Remont ulicy Dąbrowskiego i Piaskowej w 

Kołbieli
2013 środki własne / Urząd 

Marszałkowski / środki 
pomocowe UE

45. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 
w miejscowości Bocian (kolonie)  i Nowa Wieś

2013 środki własne / Urząd 
Marszałkowski/ Wojewódzki 

FOŚiGW
46. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

w miejscowości Głupianka
2014 środki własne / Urząd 

Marszałkowski/ Wojewódzki 
FOŚiGW

47. Remont drogi gminnej Głupianka-Podgórzno i 
Rudzienko-Borków

2014 środki własne / Urząd 
Marszałkowski

48.  Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie 
Kołbiel 

2014 Środki własne

49. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 
w miejscowości Władzin i Podgórzno

2015 środki własne / Urząd 
Marszałkowski/ Wojewódzki 

FOŚiGW
50. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Antoninek, Lubice, Kąty i 
Chrząszczówka

2015-2016 środki własne / środki 
pomocowe UE
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Projekty i opracowania

1. Opracowanie projektu technicznego na remont 
drogi gminnej w Oleksinie 2007 środki własne 

2. Opracowanie projektu technicznego na remont 
drogi gminnej w Podgórzniu 2007 środki własne 

3. Opracowanie projektu technicznego modernizacji 
oświetlenia ulicznego w Gminie Kołbiel

2007 Środki własne

4. Opracowanie projektu technicznego przebudowy 
linii SN na terenach scaleniowych w Kołbieli

2007 Środki własne

5. Wykonanie dokumentacji dla ustawienia 
fotoradarów w miejscowości Kołbiel i Rudzienko

2007 Środki własne

6. Opracowanie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla działki pod 
boiska w miejscowości Kołbiel

2006-2008 środki własne

7. Zakończenie scalenia gruntów budowlanych w 
miejscowości Kołbiel

2007 Środki własne

8. Opracowanie projektu technicznego na remont 
ulic – działki na osiedlu w Kołbieli 2008 środki własne

9. Opracowanie projektu technicznego na remont 
drogi gminnej w Radachówce i Starej Wsi II 2008 środki własne 

10. Opracowanie projektu technicznego na remont 
mieszkań komunalnych – budynek czworaków w 
Kołbieli

2008 środki własne 

11. Dokończenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miejscowości 
Kołbiel – Etap II oraz scalenie działek pod 
budownictwo

2008-2012 środki własne

12. Opracowanie studium i projektów pod kanalizację 
w gminie Kołbiel dla miejscowości Borków, 
Rudno i Rudzienko

2009-2010 środki własne

13. Opracowanie projektu technicznego modernizacji 
oświetlenia ulicznego w Gminie Kołbiel 

2009 Środki własne

14. Opracowanie projektu technicznego na 
modernizację ulicy Traugutta, Kilińskiego i 
Zamoyskiego w Kołbieli 

2009 środki własne 

15. Opracowanie projektu technicznego dla hal 
sportowych przy Szkole Podstawowej w Kątach, 
Rudzienku i Człekówce

2009 środki własne

16. Opracowanie projektu technicznego na remont 
drogi gminnej w miejscowości Sufczyn i Gadka 2009 środki własne 
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17. Opracowanie projektu technicznego sieci 
wodociągowej w miejscowości Kołbiel (tereny 
scalone)

2009 środki własne 

18. Opracowanie dokumentacji do wykonania 
przydomowych oczyszczalni w miejscowości 
Dobrzyniec i Sępochów (kolonie)

2009 środki własne

19. Opracowanie projektu technicznego dla 
dobudowy  świetlicy i biblioteki przy Szkole 
Podstawowej w Kołbieli.

2009 środki własne 

20. Przystąpienie do zmiany studium i miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego  w 
Gminie Kołbiel 

2010-2011 środki własne

21. Opracowanie projektu technicznego na remont 
drogi gminnej w miejscowości Sępochów i Kąty 2010 środki własne 

22. Opracowanie projektu technicznego na remont 
ulicy Słonecznej i Targowej w Kołbieli 2010 środki własne 

23. Opracowanie dokumentacji do wykonania 
przydomowych oczyszczalni w miejscowości 
Lubice 2 i Sufczyn (Wilcarz)

2010 środki własne

24. Opracowanie projektu technicznego na remont 
drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś i 
Władzin 

2011 środki własne 

25. Opracowanie projektu technicznego modernizacji 
oświetlenia ulicznego w Gminie Kołbiel 

2011 Środki własne

26. Wykonanie dokumentacji dla rewitalizacji Rynku 
w Kołbieli.

2011 Środki własne

27. Opracowanie projektu technicznego na 
modernizację ulicy Dąbrowskiego i Piaskowej w 
Kołbieli 

2011 środki własne 

28. Opracowanie projektu technicznego dla budowy 
Domu Kultury w Kołbieli. 2012 środki własne 

29. Opracowanie projektu technicznego na remont 
drogi gminnej w miejscowości Lubice 2 i 
Rudzienko

2012 środki własne 

30. Opracowanie dokumentacji kładki pieszej przez 
rzekę Świder pomiędzy miejscowościami 
Głupianka i Radachówka

2012 środki własne

31. Opracowanie studium i projektów pod kanalizację 
sanitarną w gminie Kołbiel dla miejscowości 
Człekówka, Chrosna i Karpiska

2012-2013 środki własne

32 Opracowanie dokumentacji do wykonania 
przydomowych oczyszczalni w miejscowości 
Bocian (kolonie) i Nowa Wieś

2012 środki własne

33. Opracowanie projektu technicznego na remont 
ulicy Akacjowej i Orzechowej w Kołbieli

2012 środki własne

34. Opracowanie projektu technicznego na remont 
drogi gminnej Głupianka-Podgórzno i Borków- 2013 środki własne 
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Rudzienko

35. Opracowanie dokumentacji do wykonania 
przydomowych oczyszczalni w miejscowości 
Głupianka

2013 środki własne

36. Opracowanie projektu technicznego na remont 
ulicy Nauczycielskiej, Starowiejskiej i na terenach 
scalonych w Kołbieli

2013 środki własne

37. Opracowanie projektu technicznego modernizacji 
oświetlenia ulicznego w Gminie Kołbiel 

2013 Środki własne

38. Opracowanie dokumentacji do wykonania 
przydomowych oczyszczalni w miejscowości 
Władzin

2014 środki własne

39. Opracowanie projektu technicznego na remont 
drogi gminnej Sępochów-Dobrzyniec, Oleksin 
-Rudno i Człekówka-Karpiska

2014 środki własne 

Wsparcie i rozwój jednostek podrzędnych  w  gminie Kołbiel

1. Zakup lampy SOLUX i wanny rehabilitacyjnej oraz innego 
sprzętu dla wyposażenia SPZOZ w Kołbieli

2007-2013 środki własne

2. Opracowanie projektu technicznego na budowę boiska 
wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej w Kołbieli

2007 Środki własne

3. Remont dachu w Szkole Podstawowej w Rudzienku 2007 środki własne / Urząd 
Marszałkowski

4. Remont dachu w Ośrodku Zdrowia w Kołbieli 2007 Środki własne

5. Zakup wyposażenia dla jednostek OSP w Gminie Kołbiel 2007-2013 środki własne / Urząd 
Marszałkowski / Zarząd 

Wojewódzki OSP
6. Remont świetlic wiejskich w Karpiskach, Podgórzniu, Woli 

Sufczyńskiej, Rudnie
2007 Środki własne

7. Remont remiz strażackich w miejscowości Gadka, Lubice, 
Kąty, Teresin, Rudno, Rudzienko, Kołbiel, Władzin

2007 Środki własne gminy 
i jednostek OSP

8. Zakup samochodu strażackiego dla jednostki OSP Gadka 2007 środki własne / Urząd 
Marszałkowski / Zarząd 

Wojewódzki OSP
9. Remont świetlic wiejskich w Gminie Kołbiel 2008-2013 środki własne / Urząd 

Marszałkowski / środki 
pomocowe
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10. Zakup samochodu strażackiego dla jednostki OSP Kołbiel 2008-2009 środki własne / Urząd 
Marszałkowski / Zarząd 

Wojewódzki OSP
11. Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w 

Człekówce
2008 Środki własne

12. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole 
Podstawowej w Kołbieli

2008 środki własne / Urząd 
Marszałkowski / środki 

pomocowe
13. Wykonanie boiska utwardzonego przy Szkole Podstawowej 

w Kątach
2008 środki własne

14. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Człekówce 2008 środki własne / Urząd 
Marszałkowski

15. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kołbieli 2009 środki własne / Urząd 
Marszałkowski

16. Remont i termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia 
oraz wykonanie platform dla niepełnosprawnych

2008-2013 środki własne / Urząd 
Marszałkowski / środki 

pomocowe
17. Wykonanie parkingu przed Ośrodkiem Zdrowia w Kołbieli 2010 środki własne / Urząd 

Marszałkowski

18. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w 
Człekówce.

2010 środki własne / Urząd 
Marszałkowski / środki 

pomocowe UE
19. Zakup samochodu strażackiego dla jednostek OSP w 

Gminie Kołbiel
2010-2013 środki własne / Urząd 

Marszałkowski / 
Zarząd Wojewódzki 

OSP
20. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w 

Kątach.
2011 środki własne / Urząd 

Marszałkowski / środki 
pomocowe UE

21.  Dobudowa  świetlicy i biblioteki przy Szkole Podstawowej 
w Kołbieli.

2011-2012 środki własne / Urząd 
Marszałkowski / środki 

pomocowe UE
22. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w 

Rudzienku.
2012 środki własne / Urząd 

Marszałkowski / środki 
pomocowe UE
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V. PLAN FINANSOWY NA LATA 2007-2013 (OBLIGATORYJNIE) I NA 

NASTĘPNE PLANOWANE LATA (FAKULTATYWNIE)

Na dochody Gminy składają się podatki i opłaty, dochody z majątku, subwencja ogólna, 

dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych, wpływy z 

samoopodatkowania  mieszkańców,  spadki,  zapisy,  darowizny i  inne  dochody.  Średnie  roczne 

dochody  budżetu  Gminy  kształtują  się  w  granicach  ok.  16.000.000  zł.  W  latach  2001-2003 

dochody Gminy objęły  kwotę  29.196.184 zł.  Zaplanowane  wydatki  i  wydatkowane  środki  w 

analogicznym okresie wyniosły 29.865.004 zł. 

Tabela 8
Prognoza budżetu na okres spłaty pożyczki, kredytu

Lp Wyszczególnienie prognoza

2008

prognoza

2009

prognoza

2010

prognoza

2011

prognoza

2012

prognoza

2013
I

Prognozowane dochody 

ogółem

16.895.267 16.929.057 16.962.915 16.996.841 17.030.835 17.064.896

II Prognozowane wydatki 

ogółem

16.695.267 16.729.057 16.762.915 16.796.841 16.830.835 16.864.896

III Prognozowany  wynik 

finansowy ( I-II )

200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000

Źródło: Plan Budżetu Gminy Kołbiel na rok 2008
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VI. SYSTEM WDRAŻANIA

1. Finansowanie

Realizacja Planu Rozwoju Gminy uzależniona jest od wysokości pozyskanych środków 

zarówno krajowych jak i z funduszy strukturalnych. Biorąc pod uwagę prognozę dopuszczalnej 

wysokości  zobowiązań  w  poszczególnych  latach  i  wysokość  środków  jakie  mogą  być 

wydatkowane bezpośrednio z budżetu, możliwości finansowe Gminy wskazują, że na realizację 

przyjętych celów zabezpieczą 25% wkładu w stosunku do uzyskanych środków wspólnotowych.

Zakłada się również, że nie wykonanie wszystkich zadań w latach 2007-2013 powoduje 

przesunięcie ich realizacji na lata następne.

2. Zarządzanie

Funkcję Instytucji Zarządzającej i koordynującej realizację Planu Rozwoju Gminy będzie 

pełnił specjalnie powołany zespół pracowników. Zakres zadań Instytucji Zarządzającej obejmuje 

m.in.:

 zapewnienie  zgodności  realizacji  Planu  z  poszczególnymi  dokumentami  programowymi 

wyższego  rzędu,  w  tym  w  szczególności  w  zakresie  zamówień  publicznych,  zasad 

konkurencji, ochrony środowiska, jak też zagwarantowanie przestrzegania zasad zawierania 

kontraktów publicznych,

 zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania oraz przebiegu 

realizacji projektów w ramach Planu,

 zapewnienie przygotowania i wdrożenia planu działań w zakresie informacji i promocji Planu,
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 przygotowanie rocznych planów na temat wdrażania Planu,

 zbieranie informacji do rocznego raportu o nieprawidłowościach,

 dokonanie oceny po zakończeniu realizacji Planu.

3. Instytucja wdrażająca Plan Rozwoju Gminy

Urząd Gminy jako instytucja wdrażająca Plan odpowiedzialny jest za:

 opracowanie i składanie wniosków,

 kontrolę formalną składanych wniosków, ich zgodność z procedurami i zapisami w Planie,

 zapewnienie informowania o współfinansowaniu przez UE realizowanych projektów.
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VII. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI 

SPOŁECZNEJ

Instytucja  Zarządzająca  współpracuje  z  wójtem,  zastępcą  wójta,  sekretarzem  i 

skarbnikiem, których główną rolą będzie monitorowanie przebiegu realizacji zadań zawartych w 

Planie.

Skuteczność  planu  poddawana  będzie  bieżącej  ocenie.  Sprawowana  będzie  przez 

Instytucję  Zarządzającą  za  pomocą  wskaźników  postępu  realizacji  i  oceny  skuteczności 

wdrażanych projektów określonych w poszczególnych programach operacyjnych i w wytycznych 

opracowanych  przez  Ministerstwo Gospodarki,  Pracy  i  polityki  Społecznej  pt.  „Wytyczne  do 

tworzenia  wskaźników  monitoringu  programów,  priorytetów,  działań  i  projektów  oraz  lista 

podstawowych  wskaźników  monitorowania  w  poszczególnych  obszarach  inwestycji  funduszy 

strukturalnych”.

Instytucja Zarządzająca zapewnia środki informacyjne i promocyjne w zakresie udzielonej 

pomocy  z  funduszy  strukturalnych.  Wykorzystywane  środki  informacyjne  i  promocyjne  będą 

miały na celu przede wszystkim informowanie potencjalnych i faktycznych odbiorców pomocy o 

możliwościach wsparcia ze strony UE oraz informowanie opinii publicznej o zakresie i wymiarze 

pomocy unijnej dla poszczególnych projektów i rezultatach tych działań. Instytucja Zarządzająca 

obowiązana  jest  przestrzegać  zasady  wynikające  z  Rozporządzenia  Komisji  1145/2003  i  z 

zawartych umów.

Informowanie i promocja odbywać się będzie poprzez organizowanie szkoleń i konferencji 

na temat możliwości pozyskania środków unijnych. W prasie lokalnej i regionalnej, w telewizji i 

radiu  regionalnym  oraz  w  Internecie  podawane  będą  systematycznie  informacje  na  temat 
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zaangażowania  finansowego  UE w realizację  projektów oraz  stanie  zaawansowania  realizacji 

zadań i ich efektów w ramach Planu.

VIII. JAK UZYSKAĆ ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ POTRZEBNE DLA 

GMINY I NA JAKIE INWESTYCJE?

Infrastruktura ochrony zdrowia może uzyskać dofinansowanie z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Program Rozwoju Regionalnego (ZPORR). 

Przykładowo, Poddziałanie 3.5.2 - Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia wymienia jako cele 

modernizację i rozbudowę obiektów związanych z ochroną zdrowia oraz modernizację i zakup 

nowych  urządzeń medycznych.  Poziom dofinansowania  udzielanego w ramach  ZPORR może 

wynosić do 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji. 

Niestety, beneficjentów pomocy mogą być wyłącznie następujące podmioty:

 jednostki samorządu terytorialnego lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne,

 związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

 szpitale, których organem założycielskim jest Minister Zdrowia,

 jednostki organizacyjne, w tym spółki prawa handlowego, utworzone przez w/w jednostki,

prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia,

 niepubliczne  Zakłady  Opieki  Zdrowotnej  tylko  w  przypadku  podpisania  kontraktu  z 

Narodowym  Funduszem Zdrowia  i  świadczenie  usług  medycznych  na  rzecz  społeczności 

lokalnej,

 organizacje  pozarządowe,  stowarzyszenia,  fundacje,  kościoły  i  związki  wyznaniowe 

prowadzące statutową działalność w obszarze ochrony zdrowia.

Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców wynosi 604,90zł.
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Wskaźnik ten jest wyznacznikiem wielkości refundacji środków na inwestycje z funduszy 

strukturalnych,  co  w  naszym  przypadku  oznacza  że  Gmina  Kołbiel  w  większości  działań  i 

priorytetów może otrzymać refundację do 50%. 

IX. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA 

MAZOWIECKIEGO NA LATA 2007-2013 

Priorytet   I.   Tworzenie   warunków   dla   rozwoju   potencjału innowacyjnego i 

przedsiębiorczości na Mazowszu

Cel główny

Poprawa  konkurencyjności  Mazowsza  poprzez  tworzenie  korzystnych  warunków dla  rozwoju 

potencjału innowacyjnego i wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Cele szczegółowe

• Zwiększenie   transferu   innowacji   do   gospodarki   poprzez   wzmocnienie   potencjału 

infrastrukturalnego sfery badawczo - rozwojowej oraz wspieranie inwestycji w badania i 

przedsięwzięcia rozwojowe.

• Rozwój  sieci  powiązań  gospodarczych  poprzez  wspieranie  powstawania  i  rozwoju 

klastrów  i    powiązań    kooperacyjnych    między    przedsiębiorstwami    i 

przedsiębiorstwami   a   sferą badawczo - rozwojową.

• Rozwój    sieci    instytucji    otoczenia    biznesu    i    zwiększenie    dostępności    do 

usług konsultacyjnych i doradczych.

• Zwiększenie  dostępności  firm  do  kapitału  zewnętrznego  poprzez  tworzenie  systemu 

wsparcia finansowego przedsiębiorstw.

• Podniesienie  konkurencyjności  mikroprzedsiębiorstw  i MSP poprzez dostosowanie do 

wymogów rynkowych,  w tym zapewnienie  dostępu do  nowych  technologii,  systemów 
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certyfikacji i jakości.

• Poprawa     infrastruktury     technicznej      oraz      instytucjonalnej      poprzez 

wykorzystanie endogenicznego potencjału, w tym atrakcyjnego położenia regionu i rezerw 

terenowych dla inwestycji.

Priorytet II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza

Cel główny

Rozwój    społeczeństwa   informacyjnego   poprzez    wsparcie   przedsięwzięć    wynikających 

ze Strategii e-Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

Cele szczegółowe

• Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu. 

• Rozwój e- usług dla obywateli

• Rozwój technologii komunikacyjnych i informacyjnych dla MSP.

Kategorie interwencji

10-  Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)

11- Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, interooperacyjność, 

zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe, itp.)

12- Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja, itp.)

13- Usługi i aplikacje dla MSP (e-handel, kształcenie i szkolenie, tworzenie sieci, itp.)

14- Inne działania mające na celu poprawę dostępu MSP do ICT i ich wydajne użytkowanie

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami odnowionej Strategii Lizbońskiej przyspieszenie postępu cywilizacyjnego i 

wzrost  konkurencyjności  gospodarki  powinny  nastąpić  poprzez  budowanie  społeczeństwa 

informacyjnego,  elektronicznej  gospodarki  i  gospodarki  opartej  na  wiedzy.  Rozwój  regionu 

zależeć będzie od sprostania wymogom konkurencji, innowacji, rozwoju produktów i usług oraz 

jakości i kreatywności rynków niszowych.

Województwo mazowieckie z wartością generalnego wskaźnika dostępności e-usług na poziomie 

30% zajmuje 12 miejsce pośród regionów kraju. Poza podregionem metropolitalnym i strefami 

otoczenia  byłych  miast  wojewódzkich  na  obszar  województwa  składają  się  strefy  zagrożenia 
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wykluczeniem informacyjnym,  bądź peryferyjne  strefy realnie  pogłębiającego się wykluczenia 

informacyjnego.  Silne  zróżnicowanie  społeczne  jest  powiązane  także  z  rosnącą  ,,przepaścią 

cyfrową” pomiędzy subregionami, branżami przemysłu czy grupami społecznymi.

Rozwój  województwa  mazowieckiego  uzależniony  jest  od  dostępności  cyfrowej,  poziomu 

innowacyjności oraz zdolności do wykorzystania technologii ICT tak w gospodarce, nauce jak i 

ochronie zdrowia. Na budowę potencjału innowacyjnego wpływa także absorpcja innowacyjnych 

rozwiązań przez administrację publiczną oraz proinnowacyjna aktywność mieszkańców.

Realizowane będą przedsięwzięcia z zakresu przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu, w 

tym budowy lub rozbudowy szkieletowych  lokalnych i  regionalnych  sieci  szerokopasmowych 

łączonych  z  siecią  szerokopasmową  na  poziomie  centralnym;  budowy,  rozwoju  nowoczesnej 

infrastruktury  informatycznej  dla  nauki,  rozwoju  zaawansowanych  aplikacji  i  usług 

teleinformatycznych dla środowiska naukowego, budowa, przebudowa lub wyposażenie centrów 

zarządzania  sieciami  regionalnymi  lub  lokalnymi  oraz  budowa,  rozbudowa  lokalnych  lub 

regionalnych bezpiecznych systemów transmisji danych.

Stworzenie  systemu  usług  on-line  dostępnych  dla  mieszkańców  i  przedsiębiorców,  platformy 

zintegrowanych  usług  publicznych,  Publicznych  Punktów Dostępu  do  Internetu  (PIAP4)  oraz 

innych  usług  społeczeństwa  informacyjnego  powiązanych  z  serwisem  informacyjno-

komunikacyjnym.  Szczególnie  w  strefach  zagrożenia  wykluczeniem  cyfrowym  zwiększenie 

dostępu do Internetu powinno nastąpić poprzez sieć ogólnodostępnych placówek publicznych, w 

których każdy będzie mógł skorzystać nieodpłatnie z Internetu, w tym w szczególności poprzez 

dostęp do komputerów podłączonych do Internetu (PIAP).

Zapewnienie  rozwoju  systemów  wspomagania  zarządzania  terytorium  nastąpi  w  oparciu  o 

elektroniczne  platformy  dla  zintegrowanego  systemu  wspomagania  zarządzania  na  poziomie 

regionalnym i lokalnym, w tym rozwiązania GIS5. W celu wprowadzenia e-usług na Mazowszu 

prowadzone  będą  działania  mające  na  celu  zapewnienia  i  modernizacji  infrastruktury 

informatycznej urzędów administracji publicznej, publicznej ochrony zdrowia.

Rozwój  technologii  komunikacyjnych  i  informacyjnych  dla  MSP będzie  koncentrować  się  w 

obszarze  wsparcia  dla  przedsiębiorstw  świadczących  e-usługi  lub  udostępniających  treści 

cyfrowe, także na potrzeby lokalnej społeczności.

W ramach  planowanych  działań  zostanie  zachowana  zasada  równości  szans,  w szczególności 

równego traktowania kobiet i mężczyzn. Wspierane będą przedsięwzięcia mające na celu poprawę 
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dostępności  infrastruktury  dla  osób  niepełnosprawnych  oraz  działania  mające  na  celu 

zapobieganiu wykluczeniu społecznemu.

Priorytet III. Regionalny system transportowy

Cel główny

Poprawa  spójności  komunikacyjnej  i  przestrzennej  województwa  mazowieckiego  oraz 

wspomaganie dyfuzji procesów rozwojowych z głównego ośrodka regionu - Warszawy oraz z 

ośrodków subregionalnych na pozostałe obszary województwa.

Cele szczegółowe

Poprawa  standardu  i  jakości  regionalnej  sieci  drogowej  oraz  bezpieczeństwa  ruchu

drogowego.

Poprawa dostępności i jakości usług w zakresie regionalnego transportu publicznego.

Rozwój regionalnego transportu lotniczego.

Kategorie interwencji

18 - Tabory kolejowe

23 - Drogi regionalne/lokalne

28- Inteligentne systemy transportowe

29- Porty lotnicze

52 - Promowanie czystego transportu miejskiego

Uzasadnienie

Największym problemem województwa mazowieckiego w zakresie infrastruktury drogowej jest 

niska  jakość  i  przepustowość  sieci  drogowej  niedostosowana  do  istniejących  potrzeb  w  tym 

zakresie  (brak  dróg  szybkiego  ruchu,  niezadowalający  stan  dróg  regionalnych  i  lokalnych). 

Brakuje  też  dobrych  połączeń  Warszawy  z  ośrodkami  regionalnymi:  Radomiem  Siedlcami, 

Ostrołęką, Ciechanowem i Płockiem oraz tzw. Dużej Obwodnicy Mazowsza łączącej ze sobą ww. 

miasta  a  także  brak  dobrych  połączeń  ośrodków  regionalnych  z  ich  otoczeniem  i.  strefą 

oddziaływania.

Niezadowalający  stan  infrastruktury  drogowej  województwa  mazowieckiego  oraz 

niewystarczająca  przepustowość  głównych  osi  transportowych  stanowią  barierę  utrudniającą 

rozwój  społeczny  i  gospodarczy  województwa,  ograniczając  tym  samym  konkurencyjność 
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regionu,  zarówno  na  arenie  krajowej  jak  i  międzynarodowej.  Obecny  zły  stan  infrastruktury 

transportowej i komunikacyjnej  podnosi koszty prowadzenia działalności  gospodarczej, obniża 

efektywność  i  konkurencyjność  firm  zlokalizowanych  w  regionie,  a  tym  samym  zmniejsza 

atrakcyjność regionu dla inwestycji zagranicznych.

Słabość  powiązań  transportowych  ogranicza  możliwość  dyfuzji  procesów  rozwojowych  z 

aglomeracji będących ośrodkami wzrostu do ich regionalnego otoczenia, utrudniając możliwość 

aktywizacji  obszarów  zmarginalizowanych.  Zły  stan  infrastruktury  drogowej  ma  negatywny 

wpływ na jakość życia mieszkańców, zmniejsza ich mobilność oraz ogranicza szanse rozwoju. 

Powstanie  gęstej  sieci  dróg  o  dobrej  jakości,  wraz  z  nowoczesną  infrastrukturą,  umożliwi 

mieszkańcom Mazowsza  szybszy  i  bezpieczniejszy  dojazd  do  najbliżej  położonych  ośrodków 

miejskich, a tym samym ułatwi dostęp do rynku pracy, edukacji, opieki zdrowotnej, kultury.

Obecny stan infrastruktury drogowej znacząco wpływa na niski poziom bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. Główne negatywne zjawiska to: zły stan nawierzchni, niebezpieczne przejścia dróg 

przez miasta i miejscowości, źle zaprojektowane skrzyżowania i przejścia

dla  pieszych,  brak  segregacji  ruchu  pieszego,  rowerowego  i  kołowego  oraz  niewłaściwe 

zagospodarowanie otoczenia dróg (np. brak parkingów dla samochodów przewożących substancje 

niebezpieczne).  Eliminacja  tych  zagrożeń  oraz  zastosowanie  nowoczesnych  elementów 

infrastruktury  Inteligentnych  Systemów  Transportowych,  są  niezbędne  dla  poprawy 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i niekorzystnych wskaźników w tym zakresie.

Podstawowym  problemem  publicznego  transportu  zbiorowego  na  terenie  województwa 

mazowieckiego jest przede wszystkim brak nowoczesnego taboru kolejowego wykorzystywanego 

dla  przewozów  o  charakterze  regionalnym,  których  realizacja  jest  zadaniem  Samorządu 

Województwa. Taka sytuacja przekłada się na niską jakość świadczonych usług transportowych 

oraz  niski  poziom  bezpieczeństwa  pasażerów.  Utrudnia  to  również  możliwość  dostosowania 

rozkładów jazdy do potrzeb pasażerów, co często powoduje rezygnacje wielu osób z transportu 

publicznego i skutkuje likwidacją wielu połączeń, które stają się nieopłacalne. Braki w zakresie 

nowoczesnego taboru kolejowego ograniczają możliwości pełnego wykorzystania infrastruktury 

linii  kolejowych  zmodernizowanych  na  terenie  województwa  mazowieckiego,  przy 

współfinansowaniu  z  funduszy  strukturalnych  w  latach  poprzednich.  W kontekście  obecnego 

okresu  programowania  i  planowanych  m.  in.  w  ramach  PO  Infrastruktura  i  Środowisko 

modernizacji  linii  kolejowych,  problem braku odpowiedniego taboru staje się jeszcze bardziej 
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odczuwalny.  Dlatego  inwestycje  poprawiające  niekorzystną  sytuację  w  zakresie  taboru 

kolejowego będą komplementarne do modernizacji linii kolejowych i umożliwią zrównoważony 

rozwój  sektora  transportu  publicznego  na  Mazowszu.  Są  też  zgodne z  zapisami  Strategii  dla 

transportu  kolejowego  do  roku  2013,  w  której  zakłada  się  całkowite  przekazanie  realizacji 

przewozów  regionalnych  Samorządom  Województw  i  podkreśla  potrzebę  zapewnienia 

nowoczesnego  taboru  do  wykonywania  przewozów.  Dodatkowo  została  podjęta  decyzja  o 

przygotowaniu Strategii  Rozwoju Transportu Szynowego Województwa Mazowieckiego,  która 

wyznaczy planowane kierunki rozwoju tego rodzaju transportu.

Innym  istotnym  elementem  w  obszarze  regionalnego  transportu  publicznego  na  Mazowszu 

wymagającym  wsparcia,  są  rozwiązania  w  zakresie  Inteligentnego  Systemu  Transportowego 

wykorzystujące  nowoczesne  technologie.  Realizacja  projektów  w  tym  zakresie  będzie  miała 

charakter komplementarny i uzupełniający w stosunku do projektów poprawiających stan taboru 

kolejowego.  Jest  tez  niezbędna  dla  poprawy  jakości  oraz  rozwoju  transportu  publicznego  i 

zwiększenia udziału ludności korzystającej ze środków transportu zbiorowego.

Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka

Cel główny

Poprawa stanu środowiska naturalnego województwa mazowieckiego.

Cele szczegółowe

Ograniczenie  ilości  zanieczyszczeń  przedostających  się  do  powietrza,   wód  i  gleb  oraz 

przeciwdziałanie ich negatywnym skutkom.

Rozbudowa  i  modernizacja  infrastruktury  elektroenergetycznej   i   ciepłowniczej   regionu  i 

zwiększenie  wykorzystania  energii  pochodzącej  ze  źródeł  odnawialnych  i  kogeneracyjnych  o 

wysokiej sprawności.

Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców  województwa mazowieckiego poprzez tworzenie

systemów zapobiegania i zwalczania zagrożeń naturalnych i katastrof ekologicznych oraz

usprawnienie zarządzania środowiskiem.

Zachowanie bioróżnorodności.

Kategorie interwencji

33 - Energia elektryczna 

35 - Gaz ziemny
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39- Energia odnawialna: wiatrowa

40- Energia odnawialna: słoneczna

41- Energia odnawialna: biomasa

42- Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe

43- Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią

44- Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi

45- Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną

46- Oczyszczanie ścieków

47- Jakość powietrza

48- Zintegrowany system zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń

50- Rewaloryzacja obszarów przemysłowych i rekultywacja skażonych gruntów

51- Promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody (w tym NATURA 2000)

53-  Zapobieganie  zagrożeniom  (w  tym  opracowanie  i  wdrażanie  planów  i  instrumentów

zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnym i technologicznym)

54- Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom

Uzasadnienie

Realizacja  celu  RPO  WM  wymaga  inwestycji  przede  wszystkim  w  infrastrukturę  ochrony 

środowiska.  W wyniku  szeregu  działań  w województwie  mazowieckim już  od  kilkunastu  lat 

następuje  sukcesywna  poprawa  stanu  środowiska  naturalnego.  Proces  ten  jest  jednak  zbyt 

powolny, a środki kierowane na tą dziedzinę wciąż niewystarczające. Co prawda zrealizowano 

liczne  inwestycje  infrastrukturalne,  znacznemu  zmniejszeniu  uległa  emisja  zanieczyszczeń 

przemysłowych oraz wzrasta świadomość społeczna, ale wciąż sytuacja odbiega od europejskich 

standardów.

Pozytywnym tendencjom towarzyszy narastanie zagrożeń i niekorzystnych zjawisk: pogłębianie 

się  deficytu  wód,  dysproporcje  między długością  sieci  wodociągowej  i  kanalizacyjnej,  wzrost 

liczby  odpadów  i  problemy  z  ich  zagospodarowaniem,  urbanizacja  terenów  cennych 

przyrodniczo,  brak  poszanowania  dla  środowiska  naturalnego,  brak  spójnych  rozwiązań 

instytucjonalnych w zakresie ochrony środowiska.

W  województwie  mazowieckim  szczególnie  niekorzystnie  kształtuje  się  sytuacja  w  zakresie 

infrastruktury oczyszczania ścieków i zagospodarowania odpadów. Znaczne zwiększenie długości 

sieci wodociągowej, wykonane w ostatnich latach, wymusza rozbudowanie kilkukrotnie krótszej 
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sieci kanalizacyjnej. W kwestii odpadów problem stanowi brak kompleksowych systemów zbiórki 

i segregacji oraz ich składowanie i unieszkodliwianie.

Ograniczenia wymaga emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery.

O  ile  zapotrzebowanie  na  energię  w  województwie  jest  w  pełni  zaspokajane,  zły  stan 

infrastruktury  energetycznej  stwarza  zagrożenie  dla  bezpieczeństwa  energetycznego  regionu  i 

stanowi poważną barierę w rozwoju przedsiębiorstw. Dlatego należy poprawić w regionie stan 

energetycznej infrastruktury przesyłu i dystrybucji.

Malejąca  ilość  surowców  energetycznych  na  świecie  wymusza  konieczność  ograniczenia  ich 

zużycia oraz szukanie nowych, alternatywnych źródeł energii, w tym źródeł odnawialnych.

Działania  w  odnawialne  źródła  energii  oraz  poprawę  istniejącej  infrastruktury 

elektroenergetycznej zwiększą poziom sprawności energetycznej i zagwarantują bezpieczeństwo 

dostaw energii w regionie.

W świetle postępującego rozwoju gospodarczego niezbędne są w województwie mazowieckim 

inwestycje  służące  zabezpieczeniu  mieszkańców  i  dóbr  przed  pojawiającymi  się 

niebezpieczeństwami, zarówno technologicznymi, jak i naturalnymi oraz ich efektami. W regionie 

szczególne zagrożenie wynika ze zwiększonego obrotu produktami, zwłaszcza niebezpiecznymi. 

Wypadki podczas ich transportu oraz awarie w czasie obróbki są źródłami skażenia środowiska. 

Ciągłych nakładów wymaga infrastruktura ochrony przed klęskami żywiołowymi oraz systemy 

likwidacji ich skutków.

Poprawa  stanu  środowiska  przyrodniczego  województwa  mazowieckiego  jest  jednym  z. 

długookresowych celów zapisanych w SRWM.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach priorytetu

W  ramach  Priorytetu  realizowane  będą  projekty  mające  pozytywny  wpływ  na  zwiększenie 

atrakcyjności  gospodarczej  i  inwestycyjnej  oraz  zgodne  ze  standardami  w  zakresie  ochrony 

środowiska  wymaganymi  w  Dyrektywach,  przy  wykorzystaniu  synergii  pomiędzy  ochroną 

zasobów naturalnych i wzrostem gospodarczym zgodnie z zaleceniami Strategii Lizbońskiej.

Cel główny Priorytetu zostanie osiągnięty dzięki działaniom inwestycyjnym w infrastrukturę.

W  zakresie  wodociągów  i  kanalizacji  wspierane  będą  zadania  dotyczące  sieci  wodno-

kanalizacyjnych, urządzeń i instalacji służących zaopatrzeniu w odpowiedniej jakości wodę oraz 

gromadzeniu  i  oczyszczaniu  ścieków,  jak  również  prowadzeniu  procesów  odzysku  lub 

unieszkodliwiania  osadów  ściekowych  oraz  mające  na  celu  wprowadzenie  racjonalnego 
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wykorzystania wody. Tam, gdzie jest to właściwe, wsparcie dla budowy nowych wodociągów 

będzie łączone z budową sieci kanalizacyjnych.
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Realizowane będą inwestycje zmierzające do zmniejszenia ilości składowanych odpadów i 

ograniczenia  ich  negatywnego  wpływu  na  środowisko,  jak  również  rekultywacji 

zdegradowanych  terenów,  w tym  przede  wszystkim:  likwidacji  istniejących  składowisk 

wraz  z  unieszkodliwianiem  ich  zawartości;  tworzenie  i  rozwój  systemów  selektywnej 

zbiórki odpadów; budowa, rozbudowa, modernizacja instalacji do segregacji odpadów, do 

termicznego  przekształcania  odpadów dla  wytwarzania  energii  i  ciepła  jako  jednego  z 

potencjalnych  odnawialnych  źródeł  energii;  recykling  odpadów;  budowa  składowisk 

odpadów niebezpiecznych.

Planowane jest  również wsparcie  działań  zmierzających  do ochrony powietrza,  poprzez 

modernizację  systemów  ciepłowniczych,  źródeł  wytwarzania  ciepła  i  energii  oraz 

termomodernizację  budynków.  Promowane  będą  przede  wszystkim:  inwestycje  w 

technologie  wykorzystujące  alternatywne  źródła  energii  w  szczególności  ze  źródeł 

odnawialnych; inwestycje w zakresie kogeneracji o wysokiej sprawności, w szczególności 

ze  źródłami  energii  z  OZE,  w  tym  również  gazu;  służące  ograniczeniu  nadmiernego 

zużycia paliw i poprawie sprawności energetycznej; dotyczące rozbudowy i modernizacji 

infrastruktury  elektroenergetycznej  w  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa  energetycznego 

regionu; umożliwiające przyłączanie OZE do 

Ponadto  wspierane  będą  działania  zmierzające  do tworzenia  spójnych,  kompleksowych, 

regionalnych  systemów  monitoringu  środowiska  oraz  prognozowania,  ostrzegania, 

reagowania i likwidacji skutków zagrożeń,  zarówno naturalnych,  jak i technologicznych 

oraz inwestycje w tym zakresie. Inwestycje w infrastrukturę zapobiegania powodziom będą 

uwzględniać  ograniczenia  środowiskowe  (np.  obszary  Natura  2000)  i  będą  spójne  z 

zasadami  Dyrektywy  Ramowej  Unii  Europejskiej  w  sprawie  Polityki  Wodnej,  nr 

2000/60/WE i  propozycji  Dyrektywy o ocenie  i  zarządzaniu  powodziami.  Realizowane 

będą  przedsięwzięcia  oparte  na  interdyscyplinarnym  planowaniu  w  obszarze  zlewni 

rzecznej. Priorytetem będą projekty, które maja na celu zwolnienie szybkości odpływu wód 

opadowych  oraz  zwiększenie  retencyjności  zlewni.  Na przykład,  odtworzenie  zdolności 

retencyjnych naturalnych terenów zalewowych i podmokłych; ponowne połączenia rzek z 

ich naturalnymi terenami zalewowymi; zaprzestanie melioracji; przywrócenie naturalnego 

koryta  rzecznego,  w  tym  cofniecie  regulacji  koryta  rzecznego  czy  rozbiórka  wałów 

przeciwpowodziowych  i  innych  urządzeń  przeciwpowodziowych,  które  stanowią 
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przeszkodę  dla  swobodnego  przepływu  wód  powodziowych;  rozwój  suchych  polderów 

przeciwpowodziowych, itp.”

Realizowane będą również projekty wsparcia dla instytucji publicznych we wprowadzaniu 

przyjaznych środowisku technologii oraz usprawnienia zarządzania środowiskiem, a także 

projekty w zakresie zachowania i ochrony istniejących zasobów dziedzictwa naturalnego na 

terenach  parków  narodowych,  obszarów  Natura  2000  i  leśnych  kompleksów 

promocyjnych.

W  ramach  planowanych  działań  zostanie  zachowana  zasada  równości  szans,  w 

szczególności  równego traktowania  kobiet  i  mężczyzn.  Wspierane będą przedsięwzięcia 

mające  na  celu  poprawę  dostępności  infrastruktury  dla  osób  niepełnosprawnych  oraz 

działania mające na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

Priorytet  VI.  Wykorzystanie  walorów  naturalnych  i  kulturowych  dla  rozwoju 

turystyki i rekreacji

Cel główny

Wzrost   znaczenia   turystyki   jako   czynnika   stymulującego   rozwój   społeczno-

gospodarczy regionu.

Cele szczegółowe

• Promocja i zwiększanie atrakcyjności turystycznej regionu.

• Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury.

Kategorie interwencji

24 - Ścieżki rowerowe

55- Promowanie walorów przyrodniczych

56- Ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego

57- Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

58- Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

59- Rozwój infrastruktury kulturalnej

60- Inne wsparcie dla poprawy usług kulturalnych

Uzasadnienie
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Województwo mazowieckie odgrywa ważną rolę jako miejsce docelowe i główny krajowy 

ośrodek  turystyki  zagranicznej.  Turystyka  przyjazdowa  skupia  się  jednak  głównie  w 

Warszawie.  Na  terenie  województwa  znajduje  się  wiele  miejsc  i  obiektów  o  dużym 

znaczeniu  kulturowym  i  środowiskowym,  które  mogą  być  lepiej  wykorzystane  dla 

społeczności regionalnej i turystów.

W Narodowej Strategii  Rozwoju Kultury na lata  2004-2013 określone zostały działania 

horyzontalne, które będą realizowane w regionach dotyczące m.in. zachowania i ochrony 

dziedzictwa  kulturowego  oraz  zmniejszenia  luki  cywilizacyjnej  poprzez  modernizację  i 

rozbudowę  infrastruktury  kultury.  Dziedzictwo  kulturowe  jest  jednym  z  czynników 

rozwoju regionu, wpływa na zwiększenie atrakcyjności regionu dla turystów, pełni ważną 

rolę  w określeniu tożsamości  regionalnej  mieszkańców i  stanowi podstawę dla  rozwoju 

turystyki  kulturowej. W związku z tym wsparcie skierowane zostanie na rozwój sektora 

kultury.
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Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego

Cel główny

Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym.

Cele szczegółowe

• Poprawa dostępności i jakości opieki zdrowotnej

• Poprawa dostępności i jakości infrastruktury edukacyjnej.

• Poprawa dostępności i jakości infrastruktury pomocy społecznej.

Kategorie interwencji

75- Infrastruktura systemu oświaty

76- Infrastruktura ochrony zdrowia

77- Infrastruktura opiekuńczo-wychowawcza

79 - Pozostała infrastruktura społeczna

Uzasadnienie

Nowe  wyzwania  dotyczące  konkurencyjności  i  spójności  społecznej,  gospodarczej  i 

przestrzennej województwa i aktualne trendy demograficzne (starzenie się społeczeństwa, 

spadek  liczby  osób  w  wieku  produkcyjnym)  powodują  konieczność  podjęcia  działań 

zmierzających  do  podniesienia  mobilności  mieszkańców  oraz  pełnego  i  dobrego 

wykorzystania kapitału ludzkiego i zasobów pracy.

Jednym  z  głównych  wyznaczników  atrakcyjności  i  konkurencyjności  regionu, 

wpływających  na  jakość  życia  jego  mieszkańców,  jest  odpowiednio  rozwinięta, 

dostosowana  do  potrzeb  oraz  spełniająca  standardy  Unii  Europejskiej  infrastruktura 

społeczna.  Jak  wynika  z  analizy  społeczno-gospodarczej  regionu,  jakość  i  dostępność 

infrastruktury społecznej pozostaje nadal niewystarczająca w stosunku do występujących 

potrzeb.

Dzisiejszy  stan  infrastruktury  ochrony  zdrowia,  dydaktycznej,  pomocy  społecznej,  jak 

również ich wyposażenie, jest w województwie bardzo zróżnicowany.

Wzmocnienie roli edukacji i oświaty oraz podniesienie standardów ochrony zdrowia, jak 

również opieki społecznej, zapewni efektywność regionalnych zasobów pracy, wpłynie na 

mobilność pracowników, co w efekcie podniesie poziom konkurencyjności regionu.
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Odpowiednio  ukierunkowane  inwestycje  w  infrastrukturę  społeczną  (ochrony  zdrowia, 

edukacyjną  i  opieki  społecznej)  zapewnią  optymalne  warunki  dla  wzrostu  kapitału 

społecznego i zaspokojenia potrzeb społecznych w regionie.

Opieka zdrowotna i  pomoc społeczna wymaga nowoczesnej  infrastruktury,  pozwalającej 

zarówno  należycie  zadbać  o  zdrowie  i  życie  osób  aktywnych  na  rynku  pracy,  jak  i 

zapewniającej opiekę starszym i przewlekle chorym. Szeroko rozumiana ochrona zdrowia i 

życia jest kluczowym elementem przy tworzeniu potencjału społecznego regionu.

Dobre warunki do edukacji, na wszystkich poziomach, dzięki nowej lub zmodernizowanej 

infrastrukturze  i  nowoczesnym wyposażeniu,  powinny sprawić,  że  kapitał  ludzki  będzie 

lepiej wykształcony i dostosowany do dynamicznych wymogów rynku pracy.

Dbałość  o  dostępność  i  jakość  infrastruktury  społecznej  ma  bardzo  duże  znaczenie  w 

kontekście poziomu jakości życia mieszkańców.

Nasilające się procesy polaryzacyjne w regionie, a także starzenie się ludności w połączeniu 

z  ewolucją  modelu  rodziny,  powodują  wzrost  zapotrzebowania  na  opiekę  długotrwałą  i 

paliatywną oraz różne formy pomocy społecznej.

Obecnie brak dostatecznej sieci infrastruktury pomocy społecznej stanowi zagrożenie dla 

prawidłowego  funkcjonowania  osób  i  rodzin  znajdujących  się  w  trudnych  sytuacjach 

życiowych i wymagających profesjonalnego wsparcia. W rezultacie, może to prowadzić do 

ich społecznego wykluczenia.

Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszanie nierówności w 

zdrowiu jest głównym celem Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015. Również 

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 zakłada osiągnięcie celów 

strategicznych rozwoju Mazowsza poprzez m.in. podniesienie standardów ochrony zdrowia 

i zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych

Priorytetem działań będzie więc dążenie do poprawy jakości usług a nie do rozrostu tego 

sektora.

Podniesienie  poziomu  wykształcenia  społeczeństwa  przy  jednoczesnym  zapewnieniu 

wysokiej  jakości  kształcenia  to  cel  główny  rozwoju  edukacji  w  Polsce,  określony  w 

Strategii Rozwoju Edukacji na lata 2007-2013.
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Również  Strategia  Rozwoju  Województwa  Mazowieckiego  do  roku  2020  zakłada 

przekształcenie  województwa  w  region,  który  będzie  się  cechował  wysoką  jakością 

zasobów  ludzkich.  Wraz  z  dynamicznym  rozwojem  gospodarczym,  zachodzić  będą 

przemiany  w  sferze  społecznej  i  nastąpi  rozwój  społeczeństwa  kreatywnego.  Dzięki 

wyższej  jakości życia  mieszkańców, pobudzona zostanie  aktywność społeczna,  a kapitał 

społeczny,  w  wyniku  realizacji  celów  strategicznych,  stanie  się  podstawą  do  dalszego 

rozwoju  regionu i  będzie  stanowił  ważny czynnik  przewagi  konkurencyjnej  Mazowsza. 

Dlatego  też  projekty  realizowane  w  obszarze  edukacji  będą  musiały  wykazywać  jasny 

związek z rozwojem gospodarczym regionu.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach priorytetu

Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia

Poprawa  dostępności  i  jakości  opieki  zdrowotnej  na  szczeblu  regionalnym  i  lokalnym 

będzie polegała przede wszystkim na modernizacji (w tym dostosowaniu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych) infrastruktury ochrony zdrowia oraz ich wyposażeniu w nowoczesny 

sprzęt zwiększający możliwości diagnozowania i leczenia.

W ramach priorytetu wsparcie będzie skierowane na podniesienie jakości ochrony zdrowia, 

nie zaś na zwiększanie tego sektora, tak aby zakłady opieki zdrowotnej były dostosowane 

do  obowiązujących  przepisów  prawa  (aby  spełniały  wymagania,  jakim  powinny 

odpowiadać pomieszczenia i urządzenia pod względem fachowym i sanitarnym).

Wspierane  będą  przedsięwzięcia  związane  z  modernizacją  istniejących  obiektów  oraz 

polegające na wyposażeniu placówek ochrony zdrowia w specjalistyczną aparaturę i sprzęt 

medyczny. .

Beneficjentem  może  być  jedynie  podmiot  dostarczający  świadczenia  gwarantowane  w 

ramach kontraktu z Instytucją Finansującą Publiczne Świadczenia Zdrowotne (np. NFZ).

Infrastruktura służąca edukacji

W  zakresie  infrastruktury  edukacyjnej  realizowane  będą  projekty  dotyczące  budowy, 

rozbudowy,  modernizacji  (w  tym  dostosowanie  do  potrzeb  osób  niepełnosprawnych) 

placówek systemu oświaty oraz szkół wyższych na każdym poziomie kształcenia (również 
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z uwzględnieniem placówek kształcenia  ustawicznego w tym kształcenia  i  doskonalenia 

nauczycieli).

Wspierane  będą  przedsięwzięcia  służące  poprawie  stanu  i  wyposażenia  infrastruktury 

dydaktycznej i pomocniczej w obiektach i ich otoczeniu, podnoszące jakość i wspierające 

upowszechnianie nowoczesnych metod nauczania. Wspierana będzie również przyszkolna 

infrastruktura sportowa, pracownie komputerowe,  biblioteki,  laboratoria.  Wyrównywaniu 

szans  młodzieży  (głównie  z  obszarów  wiejskich)  sprzyjać  będą  działania  związane  z 

rozwojem bazy socjalnej, towarzyszącej obiektom dydaktycznym (np. internaty, akademiki, 

stołówki, itp.).

Szkoły będą „otwarte” dla społeczeństwa poprzez możliwość udostępniania sal lekcyjnych, 

w  tym  także  wyposażonych  w  sprzęt  komputerowy  z  podłączeniem  do  Internetu,  co 

umożliwi  realizację  idei  uczenia  przez  całe  życie.  Stosowanie  tego  typu  rozwiązań 

gwarantuje efektywne wykorzystanie powstałej i zmodernizowanej bazy edukacyjnej.

W celu zapewnienia równego startu edukacyjnego dzieciom ze wsi, planuje się szczególne 

wsparcie placówek przedszkolnych zlokalizowanych na obszarach wiejskich.

Infrastruktura służąca pomocy społecznej

W ramach działania realizowane będą projekty mające na celu budowę, modernizację (w 

tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) oraz poprawę jakości wyposażenia 

m.in.:  pobytowych,  opiekuńczych  domów  pomocy  społecznej,  działających  zgodnie  z 

zaleceniami zawartymi w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 

dn. 15 kwietnia 2004 r. Nr 64. póz. 593, ze zm.), znajdujących się w rejestrze wojewody 

oraz hospicjów stacjonarnych, mających podpisaną umowę na świadczenie usług z NFZ.

Zwiększenie  bazy  placówek  pomocy  społecznej  oraz  dostosowanie  istniejącej  jej 

infrastruktury  do  standardów obowiązujących  w  Unii  Europejskiej  jest  odpowiedzią  na 

tendencje demograficzne Mazowsza i wzrastające zapotrzebowanie na usługi tej dziedziny 

społecznej.

W  trakcie  budowy,  modernizacji  infrastruktury  objętej  tym  Priorytetem,  zostanie 

uwzględnione  wykorzystanie  zrównoważonych  metod  budowy  oraz  wprowadzenie 

alternatywnych źródeł energii.
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Realizowane  w  tym  zakresie  projekty  będą  musiały  wykazać  bezpośredni  lub  pośredni 

wpływ na rozwój ekonomiczny regionu.

X. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 

Działania  Osi  3  -  Jakość  życia  na  obszarach  wiejskich  i  różnicowanie  gospodarki 

wiejskiej

3.3. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Celem   działania  jest   poprawa   podstawowych   usług   na   obszarach   wiejskich, 

obejmujących   elementy   infrastruktury  technicznej,

warunkujących  rozwój  społeczno-gospodarczy,  co  przyczyni  się  do  poprawy warunków 

życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

Zakres działania

Pomocy udziela się na realizację projektów w zakresie:

1 )   gospodarki wodno-ściekowej w szczególności:

       - zaopatrzenia w wodę,

       - odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym systemów kanalizacji sieciowej lub  

         kanalizacji  zagrodowej;

2) tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych;

3) wytwarzania lub dystrybucji  energii  ze źródeł odnawialnych,  w szczególności wiatru, 

wody, energii geotermalne], słońca, biogazu albo biomasy.

Zakres  pomocy  obejmuje  koszty  inwestycyjne,  w  szczególności:  zakup  materiałów  i 

wykonanie prac budowlano-montażowych, zakup  niezbędnego wyposażenia.

Kryteria dostępu
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Pomoc może być przyznana na:

1) projekt realizowany w miejscowości należącej do:

- gminy wiejskiej lub

- gminy miejsko- wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tyś. mieszkańców, 

lub

- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tyś.;

2) projekt spełniający wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które 

mają  zastosowanie  do  tego  projektu.

Forma i wysokość pomocy

Pomoc  ma  formę  zwrotu  części  kosztów  kwalifikowalnych  projektu.  Maksymalna 

wysokość pomocy na realizację projektów w jednej gminie, w okresie realizacji Programu, 

nie może przekroczyć:

4 000 000 zł - na projekty w zakresie gospodarki wodno-ściekowej;

200 000 zł - na projekty w zakresie tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów 

komunalnych;

3  000  000  zł  -  na  projekty  w  zakresie  wytwarzania  lub  dystrybucji  energii  ze  źródeł 

odnawialnych.

Poziom  pomocy  z  EFRROW  wynosi  maksymalnie  75%  kosztów  kwalifikowalnych 

inwestycji.  Wymagany  krajowy wkład  środków publicznych,  w wysokości  co  najmniej 

25% kosztów kwalifikowalnych projektu pochodzi ze środków własnych.

3.4. Odnowa i rozwój wsi

Działanie  będzie  wpływać  na  poprawę  jakości  życia  na  obszarach  wiejskich  przez 

zaspokojenie  potrzeb  społecznych  i  kulturalnych  mieszkańców  wsi  oraz  promowanie 

obszarów  wiejskich.  Umożliwi  rozwój  tożsamości  społeczności  wiejskiej,  zachowanie 

dziedzictwa  kulturowego  i  specyfiki  obszarów  wiejskich  oraz  wpłynie  na  wzrost 

atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

Zakres działania

Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie;
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1 )   budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów:

       a) pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne. rekreacyjne i sportowe,

       b)  służących  promocji  obszarów wiejskich,  w tym  propagowaniu  i  zachowaniu 

dziedzictwa     

           historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury;

2) kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;

3)  budowy  remontu  lub  przebudowy  infrastruktury  związanej  z  rozwojem  funkcji 

turystycznych,  sportowych lub społeczno- kulturalnych;

4) zakupu   obiektów  charakterystycznych   dla   tradycji   budownictwa   w   danym 

regionie,   w   tym   budynków  będących  zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne;

5)  odnawiania,  eksponowania  lub  konserwacji  lokalnych  pomników  historycznych, 

budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci;

6)  kultywowania  tradycji  społeczności  lokalnej  oraz  tradycyjnych  zawodów.

Kryteria dostępu

Pomoc finansowa może być przyznana, jeżeli:

1)   projekt realizowany jest w miejscowości należącej do:

  a) gminy wiejskiej lub

  b) gminy miejsko- wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tyś. mieszkańców, 

lub

  c) gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;

2)   projekt wpisuje się w zakres Planu Odnowy Miejscowości;

3)  projekt nie ma charakteru komercyjnego;

4)  w  przypadku,  gdy  projekt realizowany  będzie na  nieruchomości  nie  należącej  do 

beneficjanta,   beneficjent   posiada   prawo do dysponowania  tą  nieruchomością  na cele 

określone w projekcie przez okres 7 lat po realizacji projektu;

5)  organizacja  pozarządowa działa  w obszarze  zbieżnym z  celami  działania  „Odnowa i 

rozwój  wsi"  w  szczególności  na  rzecz  aktywizacji  ludności,  rozwoju  oraz  zachowania 

dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego;
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6)  projekt  składany  przez  instytucję  kultury,  dla  której  organizatorem  jest  Jednostka 

samorządu  terytorialnego  został  zaakceptowany  przez  tę  jednostkę.

Forma i wysokość pomocy

Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych projektu. 

Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 

000 zł w okresie realizacji Programu. Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego 

projektu nie może być niższa niż 25 000 zł.

Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi maksymalnie 75% kosztów 

kwalifikowanych projektu. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości 

co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych projektu, pochodzi ze środków własnych 

beneficjenta.

XI. PODSUMOWANIE

Położenie geograficzne Gminy Kołbiel znajduje się blisko Warszawy, gdzie piękne 

tereny przyrodnicze, bogata szata leśna i rzeka „Świder”  umożliwiają dobry rozwój pod 

agroturystykę. Przez teren gminy przebiegają dwie drogi krajowe Nr 17 i 50, co powinno 

skłaniać do rozwoju małe i  średnie firmy o charakterze logistycznym.  W naszej gminie 

należy uwzględnić duży potencjał mieszkańców w zawodzie krawieckim i ogrodniczym, 

który powinien skupić się na przemyśle małym i średnim. 

Gospodarstwa  rolne,  które  w  najbliższych  latach  będą  zwiększały  własny  areał 

winny  specjalizować  się  w  produkcji  rolnej,  a  także  dostosować  swój  rynek  rolny  do 

potrzeb lokalnych jak i odbiorców handlowych. 

Przewiduje  się,  że  efektem  realizacji  będą  lepsze  umiejętności  naszych 

mieszkańców  do  uczestnictwa  w  gospodarce  otwartej  opartej  na  wiedzy  oraz 

wykorzystania szans wynikających z integracji z UE.

Działania w tym zakresie powinny doprowadzić do zwiększenia konkurencyjności 

zasobów ludzkich, a tym samym zwiększenia szans na znalezienie zatrudnienia lub jego 

utrzymania.  Ułatwić  start  zawodowy  absolwentom  szkół  i  osobom  młodym,  a  także 
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zwiększyć  liczbę  rozpoczynającą  działalność  gospodarczą  poprzez  podniesienie 

kwalifikacji i doradztwo. 

Podstawowymi  działalnościami,  jakimi  zajmuje  się  ludność  z  naszego terenu są: 

rolnictwo, uzupełniającymi zaś drobna wytwórczość, przemysł, rekreacja i wypoczynek. 

Rozwój  obszarów wiejskich  będzie  miało  na  celu  podniesienie  standardu  życia, 

podniesienie atrakcyjności turystycznej, pobudzenie aktywności mieszkańców wsi na rzecz 

rozwoju i  promocji  wartości  związanych  z  miejscową specyfiką  społeczną,  kulturową  i 

przyrodniczą,  jak  również  zdobycie  przez  rolnika  odpowiedniej  wiedzy  i  umiejętności 

prowadzenia gospodarstwa.

Rozwój turystyki na naszym terenie przynosi niewątpliwie korzyści tym, którzy ją 

uprawiają,  oraz  społecznościom,  które  goszczą  odwiedzających  i  turystów.  Taki  rodzaj 

wypoczynku umożliwi oderwanie się od życia codziennego, od pracy, od zobowiązań, które 

nad nami ciążą.

Działki rekreacyjne nie powinny utrudniać rozwoju gospodarczego gminy, a raczej 

umożliwiać  działania  w  wykorzystaniu  terenów  pod  kątem  rekreacyjno-turystycznym. 

Czyste  powietrze,  woda i  zieleń  przyciągają  nie  tylko  mieszkańców dużych  miast  typu 

Warszawa, ale i mniejszych do naszej gminy. 

Tereny gminy  posiadają  wiele  walorów środowiska  przyrodniczego,  co  w połączeniu  z 

obiektami zabytkowymi czyni go wyjątkowo atrakcyjnym turystycznie.

Dobra  współpraca  pomiędzy gminami  powiatu  otwockiego i  mińskiego  powinna 

prowadzić  do  wspólnych  zamierzeń  mających  na  celu  rozwój  naszego  regionu. 

Inwestowanie w młodzież i edukację zapewni im pracę w jak najbliższej okolicy i miejsca 

do zamieszkania co spowoduje, że gmina będzie się rozwijała i bogaciła. 

Rozbudowa  sieci  dróg  gminnych  i  powiatowych  spowoduje,  że  będzie  można 

wszędzie dogodnie dojechać i lokalizować przy nich nowe miejsca pracy jak również tereny 

do zamieszkania, co wpłynie na znaczny rozkwit gminy. Duży wpływ ma także rozbudowa 

sieci  wodociągowej,  która  poprawi  jakość  życia  mieszkańców,  natomiast  rolnikom 

umożliwi dostawę mleka o dużo lepszych parametrach. Kolejnym krokiem do rozwoju jest 

budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji, która poprawi warunki życia mieszkańców, a 

przede  wszystkim  zwiększy  ochronę  środowiska.  Modernizacja  i  budowa  oświetlenia 

ulicznego wpłynie również na bezpieczeństwo mieszkańców naszej Gminy. Jeżeli chodzi o 
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budowę infrastruktury technicznej,  zostanie polepszony dostęp przedsiębiorców i wiejskich 

gospodarstw domowych,  zwiększona zostanie atrakcyjność inwestycyjna i turystyczna Gminy, 

standard życia mieszkańców, szczególnie na obszarze wiejskim co wpłynie na poprawę jakości 

środowiska oraz przyczyni się do zmniejszenia różnic poziomu życia między miastem a wsią.

Wyznaczone w ramach Planu Rozwoju Gminy cele to:

1. Rozwój zasobów ludzkich

 Powiększenie  zdolność  naszej  gminy  do  utrzymania  i  tworzenia  nowych  miejsc 

pracy,  zachęcenia  do nowych  inwestycji,  wzrostu wartości  zasobów Gminy oraz 

rozwinięcia bazy gospodarczej,

 Zwiększenie  i  poprawa jakości  dostępu do informacji  na rzecz  przedsiębiorstw i 

mieszkańców z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teleinformatycznych,

 Dostosowanie oferty edukacyjnej szkół do potrzeb rynku pracy.

2. Rozwój infrastruktury technicznej

 Budowa  i  modernizacja  infrastruktury  technicznej  w  zakresie:  kanalizacji, 

wodociągów, oczyszczalni, dróg i chodników oraz modernizacja kotłowni.  

3. Rozwój obszarów wiejskich

 Poprawa warunków i jakości życia ludności zamieszkałej na obszarach wiejskich.

4.  Poprawa  stanu  środowiska  naturalnego,  warunków  życia  mieszkańców  i 

bezpieczeństwa publicznego

 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych,

 Poprawa warunków mieszkaniowych,

 Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
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