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I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 

1.Informacje formalno-prawne 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Trojanów zostało wykonane w Biurze Usługowym "ANIHAL" Sp. z o.o. w Siedlcach na 

podstawie: 

– uchwały Nr XXXV/137/2013 Rady Gminy Trojanów z dnia 10 czerwca 2013r. o 

przystąpieniu do opracowania zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Trojanów", 

– umowy o dzieło z dnia 19.09.2013 r. zawartej pomiędzy Gminą Trojanów a Biurem 

Usługowym " ANIHAL" Sp. z o.o. w Siedlcach, 

WYKONAWCA 

Biuro Usługowe „Anihal” Sp. z o. o. w Siedlcach, ul. Kilińskiego 24 

Zespół autorski: 

mgr Maria Wróbel – główny projektant uprawnienia  urbanistyczne nr 395/88 

dr Stefan Białczak 

inż. Karol Zalewski                          

2.Obszar opracowania 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Trojanów zostało opracowane w granicach administracyjnych z uwzględnieniem 

obszarów sąsiednich niezbędnych do analizy powiązań zewnętrznych gminy. 

3. Podstawa prawna 

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym( t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm. ), studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest dokumentem, w którym 

określona jest polityka przestrzenna gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania 

przestrzennego. Studium sporządza się dla obszaru w granicach administracyjnych 

gminy. Studium nie jest aktem prawa miejscowego ale ustalenia studium są wiążące dla 

organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. 

Zakres studium w części tekstowej i graficznej określa rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. Nr 

118, poz. 1233). 
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Niniejszy dokument planistyczny stanowi opracowanie ujednolicone, które w 

stosunku do studium uchwalonego uchwałą Nr XXVII/150/2000  Rady Gminy w 

Trojanowie z dnia 29 listopada 2000r. uwzględnia: 

– zmiany uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, które nastąpiły po 

uchwaleniu ww. studium, zarówno o charakterze lokalnym, jak i wynikające z zadań 

służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych określonych w planie 

zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, 

– zmiany ustaleń co do kierunków, wskaźników, zasad rozwoju zagospodarowania 

przestrzennego gminy Trojanów, 

– zmiany zakresu i formy studium wynikające z wejścia w życie ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 

– przepisów odrębnych, które weszły w życie od czasu uchwalenia Studium tj. od 2000 

r., które istotny sposób wpływają na ustalenia studium, 

– wniosków, które zostały złożone do studium, 

W związku z tym, że zmiany wymagają wprowadzenia ich w wielu rozdziałach a także 

dodania nowych rozdziałów w tekście studium nie wprowadza się wyróżnienia tych 

zmian. 

4.Dokumentacja Studium 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Trojanów uchwalone uchwałą nr XX/66/2016 Rady Gminy Trojanów z dnia 31 marca 

2016 r. składa się z następujących załączników: 

1) tekstu studium stanowiącego załącznik nr 1  obejmującego dwie części: 

 część I ” Uwarunkowania” 

 część II „Kierunki” 

2) części graficznej  studium obejmującej: 

– rysunek w skali 1:25000 pt. "Uwarunkowania” stanowiący załącznik nr 2. 

– rysunek w skali 1:25000 pt. „Kierunki” stanowiący załącznik nr 3. 

   3)  rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nie uwzględnionych uwag – załącznik nr 4. 

2. Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Trojanów nie podlegająca uchwaleniu, 



                                                   

7 

 

składająca się z: 

1) części tekstowej, 

2) części graficznej – rysunek w skali 1:25000. 

Przed przystąpieniem do opracowania Studium zostały sporządzone następujące 

opracowania: 

1) ekofizjografia podstawowa gminy Trojanów – czerwiec 2014r. 

2) Analiza zagospodarowania i użytkowania terenów  wykonana w 2014 r. na 

mapach ewidencyjnych w skali 1 : 5000 dla wszystkich wsi gminy Trojanów. 
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II.  CELE ROZWOJU GMINY 

 

Podstawowym celem rozwoju gminy Trojanów jest poprawa jakości życia 

mieszkańców oraz osiąganie zrównoważonego  rozwoju społeczno – gospodarczego 

gminy przy zachowaniu równowagi pomiędzy  działalnością gospodarczą a ochroną 

środowiska przyrodniczego i kulturowego. 

Szczegółowe cele rozwoju gminy to: 

1) cele gospodarcze, które będą realizowane poprzez: 

– rozwój rolnictwa 

– rozwój turystyki i wypoczynku 

– większy rozwój funkcji o charakterze pozarolniczym, głównie funkcji 

produkcyjnych i usługowych 

2) cele przestrzenne, które będą realizowane poprzez: 

– zachowanie ładu przestrzennego na terenach wyznaczonych w studium pod 

zabudowę oraz poprzez stosowanie zasad zagospodarowania i wskaźników 

określonych w studium, 

– przestrzeganie zasad zagospodarowania dla terenów i obiektów  

przyrodniczych prawnie chronionych oraz dla obiektów i terenów 

proponowanych do ochrony prawnej, 

– ograniczenie lub zakaz  zabudowy w terenach czynnych przyrodniczo,  

 głównie położonych w dolinie rzeki Okrzejki i jej dopływów, w terenach 

szczególnego zagrożenia powodziowego i osuwiskowych, w terenach 

położonych w strefach od gazociągów, linii energetycznej 110 kV, terenów 

kolejowych i cmentarzy.  

– stosowanie zasad zagospodarowania dla terenów położonych w strefach 

ochrony konserwatorskiej, 

– stosowanie, w pierwszej kolejności, lokalizacji nowej zabudowy  głównie na 

wolnych terenach M1,M2 i MN pośród istniejącej zwartej zabudowy oraz na 

terenach mających dostęp do dróg i możliwość uzbrojenia. 
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III. KIERUNKI  ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ GMINY ORAZ 

      W PRZEZNACZENIU TERENÓW 

Dla realizacji celów, na podstawie rozpoznanych uwarunkowań 

zagospodarowania przestrzennego oraz przyjmując za kryterium zachowania ładu 

przestrzennego oraz zrównoważony rozwój, określono kierunki zmian w  strukturze 

funkcjonalno – przestrzennej gminy.  

Strukturę funkcjonalno-przestrzenną gminy określono na podstawie: 

– istniejącego zagospodarowania terenu, 

– przyrodniczych uwarunkowań w tym w szczególności wynikających z utworzenia 

w południowej części gminy Obszaru Natura 2000, 

– przeznaczenia terenów określonych we wcześniejszych opracowaniach 

planistycznych,  decyzjach o warunkach zabudowy i decyzjach o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

– wniosków złożonych do studium, 

– potrzeb wynikających z określonych inwestycji celu publicznego o znaczeniu 

lokalnym i ponadlokalnym. 

1. Struktura funkcjonalno-przestrzenna  gminy : 

Obszar gminy Trojanów posiada strukturę funkcjonalno-przestrzenną mającą swoje 

uzasadnienie w powstawaniu tradycyjnej zabudowy zagrodowej zlokalizowanej wzdłuż 

dróg, mającej swoje tradycje historyczne – tzw. wsie „ ulicówki”. 

Obszar gminy charakteryzuje się również dosyć dużym udziałem zabudowy 

rozproszonej. 

Obecnie na obszarze gminy dominuje zabudowa zagrodowa wyjątek stanowi wieś 

Podebłocie, gdzie znajduje się zabudowa wielorodzinna ( dawne osiedle wojskowe) i 

osiedla zabudowy jednorodzinnej. 

Obecnie sporządzone studium jest kontynuacją polityki przestrzennej przyjętej w studium 

Uwarunkowań i Kierunków  Zagospodarowania przestrzennego gminy Trojanów 

uchwalonym w 2000r. 

Kierunki rozwoju zagospodarowania przestrzennego zostały sformułowane  w oparciu o 

analizę uwarunkowań z uwzględnieniem zasięgu terenów przeznaczonych do zabudowy 

w studium z 2000r., wydanych decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu 

publicznego. Priorytetowym kierunkiem rozwoju przestrzennego w dalszym ciągu 
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pozostaje funkcja rolnicza. Uzupełniającymi funkcjami SA: mieszkalnictwo, usługi oraz 

turystyka i wypoczynek. 

Uwzględniając uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego w strukturze 

funkcjonalno – przestrzennej gminy Trojanów wyodrębniono cztery obszary o 

określonym zbiorze zasad zagospodarowania i użytkowania terenów. 

    1) obszary zainwestowania obejmujące istniejące i projektowane tereny zabudowy 

     stanowiące kontynuację istniejących funkcji, tereny nowe o określonych funkcjach   

     oraz tereny komunikacji drogowej, kolejowej i infrastruktury technicznej obsługującej  

     sieć osadniczą. 

Wśród obszarów zainwestowania dominują tereny zabudowy zagrodowej i 

jednorodzinnej ( M, M1) oraz w mniejszym stopniu zabudowy zagrodowej, 

jednorodzinnej i letniskowej (M2) i  letniskowej ( ZR). 

Ze względu na dość duże rozproszenie zabudowy dużą trudnością jest wyodrębnienie 

w poszczególnych jednostkach osadniczych, obszarów zwartej zabudowy o 

wykształconej strukturze funkcjonalno- przestrzennej. 

Dlatego tereny proponowane do rozwoju zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej 

zostały podzielone na dwa etapy i oznaczone odrębnymi symbolami na rysunku 

studium. Dla tych terenów określono odrębne zasady zagospodarowania. Tereny 

zabudowy zagrodowej jednorodzinnej M1 – etap I  tereny zabudowy zagrodowej 

jednorodzinnej i letniskowej – etap I proponowane są do wykorzystania w pierwszej 

kolejności. Dalszy rozwój tej zabudowy będzie polegał na uzupełnieniu i 

intensyfikacji istniejącej zabudowy. 

Tereny zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej M - etap II proponowane do 

wykorzystania w dalszej perspektywie, jako tereny rozwoju zabudowy o charakterze 

ekstensywnym. 

Dalszy rozwój tej zabudowy będzie  ofertą do zakładania nowych gospodarstw - 

zabudowy zagrodowej. Takie rozwiązanie jest podyktowane faktem, że rolnik nie 

będzie szukał możliwości założenia gospodarstwa rolnego w terenach M1, mając 

własną działkę w terenach M, które były również przeznaczone pod zabudowę w 

studium z 2000r. 

Określenie wyżej wym. struktury funkcjonalno- przestrzennej terenów osadniczych 

wynikało z przewidywanego rozwoju społeczno – gospodarczego gminy, sposobu 
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istniejącego zagospodarowania terenów oraz potrzeby zarówno łączenia, jak i 

segregacji przestrzennej określonych funkcji. 

Brak przeznaczenia terenów M pod rozwój nowej zabudowy  skutkowałby dużymi 

roszczeniami właścicieli  gruntów, które w studium  z 2000r. były przeznaczone do 

zabudowy. Brak tych terenów zahamuje rozwój gospodarczy gminy. 

     2) obszary rolne z dopuszczeniem ekstensywnych form zagospodarowania 

        obejmujące grunty orne, użytki zielone, nieużytki i sady,  

     3) obszary rolne i leśne z ograniczeniami w zabudowie 

     4) obszary  wyłączone spod zabudowy 

Podstawowymi kierunkami rozwoju struktury funkcjonalno – przestrzennej gminy 

Trojanów są: 

– utrzymanie i rozwój terenów rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, 

– ochrona najcenniejszych obiektów i terenów przyrodniczych 

– ochrona zabytków oraz utrwalanie historycznie ukształtowanej, sieci 

osadniczej (wsi), 

–  rozwój  zabudowy głównie zagrodowej, jednorodzinnej i usługowej oraz  

wzmacnianie ośrodków obsługi mieszkańców, 

– kreacja ośrodków o nowych funkcjach, głównie rekreacji i wypoczynku, 

podnoszących atrakcyjność lokalizacyjną gminy dla inwestorów 

zewnętrznych oraz  atrakcyjność gminy jako miejsca pracy i zamieszkiwania, 

zwłaszcza dla ludzi młodych. 

 Obszary zainwestowania obejmują tereny przeznaczone pod następujące funkcje: 

1) tereny przeznaczone pod kontynuację i rozwój funkcji mieszkaniowych : 

MW- tereny zabudowy wielorodzinnej 

MN- tereny zabudowy jednorodzinnej – etap I 

M1- tereny zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej -etap I 

M2- tereny zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej i letniskowej-etap I 

M- tereny zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej – etap-II 

2) tereny przeznaczone pod kontynuację i rozwój funkcji rekreacyjnej i 

wypoczynkowej obejmują: 

UT – tereny ośrodków wczasowych 

UZR- tereny usług rekreacji, edukacji i rozrywki 
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ZR – tereny zabudowy letniskowej 

3) tereny przeznaczone pod kontynuację i rozwój funkcji usługowych, głównie 

publicznych, przeznaczonych do obsługi mieszkańców obejmują: 

UO- tereny zabudowy usług oświaty 

US- tereny zabudowy usług sportu 

UZ – tereny zabudowy usług zdrowia 

UA- tereny zabudowy usług administracji 

UKS- tereny zabudowy usług sakralnych 

UK- tereny zabudowy usług kultury 

ZC- cmentarze 

ZP – zabytkowe zespoły dworsko – parkowe 

KP - parkingi 

4) Tereny przeznaczone pod kontynuację i rozwój funkcji przemysłowych i 

usługowych obejmują: 

P- tereny zabudowy produkcyjnej 

PU- tereny zabudowy produkcyjno - usługowej 

U- tereny zabudowy usługowej 

PE- tereny powierzchniowej eksploatacji surowców naturalnych 

PG – obszar górniczy „Stężyca 1” 

5) Tereny dróg i infrastruktury technicznej oraz tereny kolejowe 

6) Tereny specjalne(IS). 

Obszary rolne z dopuszczeniem ekstensywnych form zagospodarowania obejmują: 

– grunty orne, użytki zielone i nieużytki, w tym położone w granicach 

Obszaru NATURA 2000 

– sady 

Obszary rolne i leśne z ograniczeniami w zabudowie obejmują: 

1) grunty położone w granicach: 

                 - korytarzy ekologicznych 

                 - strefach od gazociągów, 

                 - strefie od linii elektroenergetycznej 110 kV, 

                 - strefach od cmentarzy 

2)  lasy, w tym lasy położone w granicach obszaru Natura 2000, lasy ochronne 
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    ( glebochronne i wodochronne), zalesienia,  grunty zadrzewione. 

Obszary  wyłączone spod zabudowy obejmują: 

               - obszary szczególnego zagrożenia powodzią, 

              - obszary ryzyka powodziowego 

              - obszary narażone na osuwanie się mas ziemnych, 

              - wody płynące , stawy i inne zbiorniki wodne 

              - projektowany rezerwat przyrody „Górki” 

            - projektowane użytki ekologiczne(4) 

              - istniejące (5)  i projektowane (4) pomniki przyrody. 

2. Wytyczne do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

             W części graficznej studium” Kierunki zagospodarowania przestrzennego” 

stanowiącej załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy, wskazane zostały główne kategorie 

terenów, które zostały rozróżnione ze względu na funkcję, zasady zagospodarowania  

oraz możliwości ich przekształceń. Granice terenów przedstawione w załączniku nr 3 

oraz standardy kształtowania zabudowy podane w części tekstowej, należy traktować 

jako wytyczne do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ostateczny 

przebieg granic terenów,  uszczegółowienie wskaźników oraz wskazanie lokalnych 

dominant wysokościowych zostaną ustalone w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego. Ustalone w studium wskaźniki dla nowej zabudowy nie dotyczą 

urządzeń infrastruktury technicznej.  

Za zgodne z ustaleniami studium należy uznać pozostawienie terenu jako rolny lub leśny 

w przypadku braku zgody na zmianę  przeznaczenia  gruntów rolnych lub leśnych na cele 

nierolnicze i nieleśne, podczas sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

Wskazane  w studium funkcje zagospodarowania poszczególnych terenów określają 

podstawowy kierunek przeznaczenia terenu. Przypisanemu podstawowemu kierunkowi  

zostały przyporządkowane inne sposoby użytkowania, określone jako dopuszczalne lub 

uzupełniające. 

W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego należy uściślić granice 

terenów przeznaczonych pod zabudowę  uwzględniając istniejące uwarunkowania, w tym 

istniejącą zabudowę i istniejące wydzielenia działek budowlanych. 

              Ilekroć w dalszej części tekstu studium będzie mowa o zabudowie nieuciążliwej  
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należy  przez to rozumieć przedsięwzięcia nie zaliczone do inwestycji mogących zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko  lub do inwestycji mogących  potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko,  dla których stwierdzono obowiązek  opracowania 

raportu o oddziaływaniu na środowisko, o których mowa w przepisach odrębnych,  z 

wyjątkiem  inwestycji celu publicznego. 

            Ilekroć w dalszej części tekstu studium będzie mowa o zabudowie uciążliwej  

należy przez to rozumieć pozostałe przedsięwzięcia, o których mowa w przepisach  

odrębnych. 

Na obszarze gminy Trojanów nie są zlokalizowane i nie przewiduje się lokalizacji  

nowych zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii, 

o których mowa w art. 11 pkt l ustawy z dnia 27 marca 2003r.   o planowaniu i   

zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

3. OBSZARY ZAINWESTOWANIA 

MW- tereny zabudowy wielorodzinnej 

1) główna funkcja - zabudowa wielorodzinna, 

2) uzupełniające funkcje: zabudowa usługowa nieuciążliwa, urządzenia i obiekty 

infrastruktury technicznej, zieleń urządzona. 

Zasady zagospodarowania i standardy kształtowania zabudowy 

a) zachowuje się istniejącą zabudowę wielorodzinną z możliwością jej rozbudowy, 

b) dopuszcza się lokalizację zabudowy usługowej nieuciążliwej, placów zabaw dla 

dzieci, zieleni urządzonej, obiektów małej architektury, parkingów i przejść 

pieszo – jezdnych, 

c) dopuszcza się wykorzystanie do 30% powierzchni pierwszej kondygnacji na 

usługi nieuciążliwe, 

d) liczba kondygnacji – do trzech kondygnacji, 

e) wysokość – do 12,0 m nad poziom terenu, 

f) powierzchnia czynna biologicznie nowo wydzielonych działek – min. 25 % 

powierzchni działki, 

g) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek- 2000 m². 

 

MN- tereny zabudowy jednorodzinnej – etap I 
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1) główna funkcja - zabudowa jednorodzinna, 

2) uzupełniające funkcje: zabudowa usługowa nieuciążliwa, budynki garażowe i 

gospodarcze, urządzenia infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne. 

Zasady zagospodarowania i standardy kształtowania  zabudowy 

a) istniejąca zabudowa może być rozbudowywana, przebudowywana i 

nadbudowywana, 

b) zaleca się wprowadzenie zieleni urządzonej jako trwałego elementu 

towarzyszącego zabudowie jednorodzinnej, 

c) usługi nieuciążliwe mogą być realizowane w formie zabudowy wolno stojącej lub 

jako wbudowane w budynek mieszkalny, 

d) budynki mieszkalne mogą być realizowane w formie wolnostojącej i bliźniaczej, 

e) wysokość – dwie kondygnacje nadziemne i poddasze użytkowe oraz do 11,0 m 

nad poziom terenu; dla budynków mieszkalnych z usługami w parterze dopuszcza 

się wysokość do 13, 0 m, 

f) powierzchnia czynna biologiczne – min. 50 % powierzchni działki budowlanej, 

g) powierzchnia  nowo  wydzielonej działki budowlanej – min. 900 m² w zabudowie 

wolno stojącej i min.700 m² w zabudowie bliźniaczej, 

h) dopuszcza się wolnostojącą zabudowę usługową nieuciążliwą o wys.  do 8,0 m 

i) przy sytuowaniu budynków i budowli oraz drzew i krzewów w terenach MN 

położonych w sąsiedztwie linii kolejowej, należy zachować  wymogi wynikające  

ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie 

odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, 

elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie 

linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych 

oraz pasów przeciwpożarowych. 

 

M1 - tereny zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej- etap I 

1) główna funkcja – zabudowa jednorodzinna i zagrodowa  

2) uzupełniające funkcje: zabudowa gospodarcza, garażowa i usługowa nieuciążliwa, 

urządzenia infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne. 

Zasady zagospodarowania i standardy kształtowania zabudowy 
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a) istniejąca zabudowa może być rozbudowywana, przebudowywana i 

nadbudowywana, 

b) dopuszcza się zabudowę gospodarczą i garażową oraz zabudowę związaną z 

prowadzeniem gospodarstwa rolnego t.j. w szczególności budynki inwentarskie, 

budowle rolnicze, obiekty uznane za dział specjalny itp., pod warunkiem, że 

ewentualna uciążliwość nie wykroczy poza granice terenu, do którego inwestor 

posiada tytuł prawny, 

c) dopuszcza się, poza orientacyjnymi granicami terenów M1 określonymi na 

rysunku studium pn. ”Kierunki”, lokalizację zabudowy zagrodowej w tym 

również budowli rolniczych, gospodarstw rolnych uznanych za dział specjalny 

pod następującymi warunkami:  

- działka posiada dostęp do drogi publicznej lub do drogi wewnętrznej , 

- ewentualna uciążliwość nie wykroczy poza granice terenu, do którego inwestor 

posiada tytuł prawny, 

e) dla zabudowy jednorodzinnej obowiązują zasady zagospodarowania i standardy 

kształtowania zabudowy określone dla terenów MN, 

f) dla zabudowy zagrodowej 

– wysokość budynków mieszkalnych – do dwóch kondygnacji nadziemnych z 

poddaszem użytkowym i do 11,0 m nad poziom terenu, 

– wysokość budynków gospodarczych i garażowych – do 8,0 m 

– dla budowli rolniczych – nie określa się. 

– powierzchnia czynna biologicznie – min 70 % powierzchni działki 

budowlanej, 

– powierzchnia nowo wydzielonej działki – min.1700 m², 

g) dopuszcza się wolno stojącą zabudowę  usługową nieuciążliwą  o wysokości do 

8,0 m, 

h) przy sytuowaniu budynków i budowli oraz drzew i krzewów w terenach M1-etap I 

położonych w sąsiedztwie linii kolejowej, należy zachować wymogi określone w 

ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie 

odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, 

elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie 
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linii kolejowej, a także sposobu urządzania  i utrzymywania zasłon odśnieżnych 

oraz pasów przeciwpożarowych. 

 

M2 - tereny zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej i letniskowej-etap I 

1) główna funkcja - zabudowa zagrodowa , letniskowa i jednorodzinna, 

2) uzupełniające funkcje: zabudowa usługowa nieuciążliwa, obiekty i urządzenia 

infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne. 

Zasady zagospodarowania i standardy kształtowania zabudowy 

a) istniejąca zabudowa może być rozbudowywana, przebudowywana i 

nadbudowywana, 

b) dopuszcza się zabudowę gospodarczą i garażową oraz zabudowę związaną z 

prowadzeniem gospodarstwa rolnego t.j. w szczególności budynki inwentarskie, 

budowle rolnicze, obiekty uznane za dział specjalny itp., pod warunkiem, że 

ewentualna uciążliwość nie wykroczy poza granice terenu, do którego inwestor 

posiada tytuł prawny, 

c) dopuszcza się, poza orientacyjnymi granicami terenów M1 określonymi na 

rysunku studium pn. ”Kierunki”, lokalizację zabudowy zagrodowej w tym 

również budowli rolniczych, gospodarstw rolnych uznanych za dział specjalny 

pod następującymi warunkami:  

- działka posiada dostęp do drogi publicznej lub do drogi wewnętrznej , 

- ewentualna uciążliwość nie wykroczy poza granice terenu, do którego inwestor 

posiada tytuł prawny, 

i) dla zabudowy jednorodzinnej obowiązują zasady zagospodarowania i standardy 

kształtowania zabudowy określone dla terenów MN, 

j) dla zabudowy zagrodowej 

– wysokość budynków mieszkalnych – do dwóch kondygnacji nadziemnych z 

poddaszem użytkowym i do 11,0 m nad poziom terenu, 

– wysokość budynków gospodarczych i garażowych – do 8,0 m 

– dla budowli rolniczych – nie określa się. 

– powierzchnia czynna biologicznie – min 70 % powierzchni działki 

budowlanej, 

– powierzchnia nowo wydzielonej działki – min.1700 m², 
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k) dopuszcza się wolno stojącą zabudowę  usługową nieuciążliwą  o wysokości do 

8,0 m, 

l) przy sytuowaniu budynków i budowli oraz drzew i krzewów w terenach M1-etap I 

położonych w sąsiedztwie linii kolejowej, należy zachować wymogi określone w 

ustawie z dnia 28 marca 2003 r o transporcie kolejowym oraz rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie 

odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, 

elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie 

linii kolejowej, a także sposobu urządzania  i utrzymywania zasłon odśnieżnych 

oraz pasów przeciwpożarowych. 

 

ZR – tereny zabudowy letniskowej 

1) główna funkcja – zabudowa letniskowa 

2) uzupełniające funkcje: drogi wewnętrzne, zieleń, mała architektura, obiekty i 

urządzenia infrastruktury technicznej 

Zasady zagospodarowania i standardy kształtowania zabudowy 

    a) wysokość – do dwóch kondygnacji nadziemnych i do 8,0 m nad poziom terenu, 

    b) powierzchnia biologicznie czynna – min. 70 % powierzchni działki budowlanej, 

– powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej – min. 1500 m², 

– liczba miejsc parkingowych - min. 1 miejsce parkingowe na 1 dom letniskowy 

należy zabezpieczyć na własnym terenie, 

– architektura domów letniskowych powinna być dostosowana do otaczającego 

krajobrazu, 

– ogrodzenie działek letniskowych powinno być ażurowe; zakazuje się budowy 

ogrodzenia pełnego betonowego ( dotyczy przęseł ogrodzenia), 

– dopuszcza się wydzielenie indywidualnych dróg wewnętrznych, dojazdowych 

szerokości min 5,0 m. 

– dopuszcza się budowę budynków garażowych i gospodarczych o wys. do 5 m. 

 

UKS - tereny usług sakralnych 

1) główna funkcja – zabudowa usługowa kultu religijnego do której należą: 
* Kościół parafialny p. w. Św. Bartłomieja  w Korytnicy wpisany do rejestru zabytków 
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   objęty strefą ochrony konserwatorskiej „A” , 

*Kościół parafialny z aleją dojazdową w Dębówce wpisany do Gminnej Ewidencji   

   Zabytków, objęty strefą ochrony konserwatorskiej „B”. 

 Zasady zagospodarowania 

   a) obowiązują zasady zagospodarowanie dla stref ochrony konserwatorskiej „A” i „B”   

       określone w rozdziale V. 

UO - tereny usług oświaty 

1) główna funkcja – zabudowa usługowa -  usługi oświaty, 

2) uzupełniające funkcje: zieleń urządzona, boiska  i hale sportowe, zieleń, infrastruktura 

techniczna, drogi wewnętrzne, parkingi, obiekty małej architektury i inne związane z 

funkcją podstawową. 

 

Zasady zagospodarowania i standardy kształtowania zabudowy 

a) istniejące obiekty mogą być rozbudowywane, nadbudowywane i 

przebudowywane, 

b) dopuszcza się lokalizację zabudowy i urządzeń stanowiących uzupełnienie funkcji 

podstawowej, 

c) wysokość do 15, 0 m nad poziom terenu, 

d) powierzchnia czynna biologicznie – min 30% powierzchni terenu, 

 

UZ, UA, UK- tereny usług zdrowia, administracji i kultury. 

1) główna funkcja – tereny obsługi ludności w zakresie zdrowia i opieki społecznej, 

kultury i administracji 

2) uzupełniające funkcje: zieleń urządzona, parkingi urządzenia infrastruktury 

technicznej. 

Zasady zagospodarowania i standardy kształtowania zabudowy 

a) istniejące obiekty mogą być rozbudowywane, przebudowane i nadbudowywane , 

b) wysokość – do czterech kondygnacji nadziemnych i do 15,0 m, 

c) powierzchnia czynna biologicznie - min 20% powierzchni terenu, 

d) dopuszcza się budowę parkingów, 

e) zalecenie wprowadzenia zieleni urządzonej. 

 



                                                   

20 

 

UI – tereny zabudowy usługowej – strażnice OSP 

Zasady zagospodarowania i standardy kształtowania zabudowy 

a) istniejące budynki OSP mogą być rozbudowywane i nadbudowywane, 

b) dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania budynków OSP na zabudowę 

usługową nieuciążliwą, 

c) dopuszcza się budowę parkingów, 

d) wysokość – do12,0 m nad poziom terenu, 

e) powierzchnia czynna biologicznie – min.20% terenu, 

f) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej i dróg 

wewnętrznych. 

 

U - tereny  zabudowy usługowej 

1) główne funkcje -  zabudowa usługowa uciążliwa i nieuciążliwa, 

2) uzupełniające funkcje: zieleń izolacyjna, urządzenia infrastruktury technicznej. 

Zasady zagospodarowania i standardy kształtowania zabudowy 

    a)  ograniczenie ewentualnej uciążliwości do granic własnego terenu, 

    b)  wprowadzenie zieleni izolacyjnej przy obiektach uciążliwych.  

    c) wysokość – do 12,0 m nad poziom terenu, 

    d) powierzchnia czynna biologicznie – min. 20% działki budowlanej, 

    e)  powierzchnia nowo wydzielonej działki – min. 600 m²   

 

UZR – tereny usług rekreacji, edukacji i rozrywki ( Farma Iluzji) 

1) główna funkcja: zabudowa usługowa, obiekty i urządzenia  przeznaczone do  

edukacji i rozrywki, 

2) uzupełniające funkcje: rekreacja i wypoczynek 

Zasady zagospodarowania 

a) zabudowa i zagospodarowanie terenu – dostosowana do potrzeb parku 

tematycznego, 

b) powierzchnia biologicznie czynna- min. 40% powierzchni terenu, 

c) ustala się lokalizację parkingu dla samochodów osobowych i autobusów na 

wydzielonym terenie 
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UT – teren ośrodka wczasowego 

        1) główna funkcja: zabudowa usługowa nieuciążliwa 

        2) uzupełniające funkcje: mała architektura, place zabaw, urządzenia i obiekty 

            sportowe i rekreacyjne, infrastruktura  techniczna, parkingi, drogi wewnętrzne,     

           ścieżki spacerowe, budynki gospodarcze i  garażowe i inne  niezbędne do obsługi  

           ośrodka wczasowego. 

Zasady zagospodarowania i standardy kształtowania zabudowy 

1) adaptuje się istniejącą zabudowę z możliwością jej rozbudowy i nadbudowy, 

pod warunkiem zachowania wskaźników określonych w punktach 2), 3) i 4) 

2) wysokość – do max 11,0 m nad poziom terenu i do 3 kondygnacji nadziemnych, 

3) powierzchnia biologicznie czynna – min. 50%  powierzchni terenu 

4) zakazuje się stosowania elewacji z tworzyw sztucznych 

5) dopuszcza się lokalizację  domków letniskowych o wysokości do 6,0 

 

PU -  tereny zabudowy produkcyjno  - usługowej 

1) główna funkcja – zabudowa produkcyjna  i usługowa uciążliwa i nieuciążliwa, składy,     

    magazyny hurtownie, 

2) uzupełniające funkcje – urządzenia infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne, 

parkingi. 

Zasady zagospodarowania i standardy kształtowania zabudowy 

    a) wysokość do 20,0 m nad poziom terenu, 

    b) powierzchnia czynna biologicznie – min 15 % działki budowlanej, 

    

P - tereny zabudowy produkcyjnej  

1) główna funkcja - zabudowa produkcyjna, składy magazyny, 

2) uzupełniająca funkcja – urządzenia infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne, 

    parkingi, zieleń izolacyjna. 

Zasady zagospodarowania i standardy kształtowania zabudowy 

a) istniejąca zabudowa może być rozbudowywana, przebudowywana i 

nadbudowywana, 

b) ewentualna uciążliwość musi ograniczyć się do terenu  do którego inwestor 

posiada tytuł prawny 
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c) wokół obiektów uciążliwych należy wprowadzić zieleń izolacyjną, 

d) zakazuje się lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, 

e) dopuszcza się lokalizację: 

          - budynków gospodarczych o wysokości do 8,0 m, 

         -  urządzeń infrastruktury technicznej , 

         -  dróg wewnętrznych i parkingów, 

f) wysokość – do 10,0 m nad poziom terenu, 

g) powierzchnia biologicznie czynna – min. 15% powierzchni działki, 

h) ze względu na położenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego Troj - Ryb 

w miejscowości Trojanów w strefie ochrony konserwatorskiej „A” obowiązują  

zasady zagospodarowania  określone w rozdziale V. 

 

ZC- tereny cmentarzy  

Zasady zagospodarowania 

1) zachowuje się istniejące tereny  cmentarzy czynnych w miejscowościach 

Korytnica  i Dębówka. 

2) dopuszcza się obiekty  towarzyszące funkcji podstawowej, 

3)  ustala się zachowanie istniejącej zieleni z dopuszczeniem jej przebudowy, 

4) ustala się pas izolujący wokół cmentarzy czynnych od innych terenów: 

– o szerokości  50 m od granicy cmentarza, w którym zakazuje się realizacji 

zabudowy mieszkaniowej oraz produkcji i przechowywania żywności, 

– o szerokości  150 m, w którym budowa budynków może być dopuszczona pod 

warunkiem przyłączenia do sieci wodociągowej, 

– zakazuje się lokalizowania ujęć wody do celów komunalnych, 

5) ze względu na objęcie cmentarzy w Korytnicy i w Dębówce strefą „B” – ochrony 

zachowanych elementów zabytkowych ustala się stosowanie zasad 

zagospodarowania określonych w rozdziale V. 

ZP  – tereny zespołów dworsko- parkowych i folwarcznych 

1) Dla terenów  i obiektów zaliczonych do strefy „ A” ochrony konserwatorskiej   

obejmujących: 

–  kościół parafialny  w Korytnicy 

–  zespół dworsko – parkowy w Korytnicy  
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– zespół dworsko - parkowy i folwarczny w Trojanowie- obecnie Ośrodek  

                 Wypoczynkowo - Konferencyjny „ Talaria Ladies SPA” obowiązują zasady  

                zagospodarowania  określone w rozdziale V. 

 

PE-  tereny powierzchniowej eksploatacji surowców naturalnych 

Zasady zagospodarowania 

a) eksploatacja surowców naturalnych  z zastosowaniem środków w maksymalnym 

stopniu ograniczającym szkody w środowisku przyrodniczym, 

b)  dla terenów eksploatacji surowców naturalnych obowiązuje zachowanie filarów 

ochronnych określonych w przepisach odrębnych; w szczególności dotyczy to 

zachowania odległości od dróg publicznych, wewnętrznych i dojazdowych, 

nieruchomości sąsiednich oraz lasów, 

c) po zakończonej eksploatacji należy zrekultywować teren poprzez zalesienie lub 

utworzenie zbiornika wodnego lub poprzez obydwie formy jednocześnie, 

 

PG - obszar i teren górniczy  „ Stężyca 1” 

Zasady zagospodarowania 

1)   zakaz zabudowy z dopuszczeniem lokalizacji dróg dojazdowych oraz obiektów  i 

urządzeń  związanych z eksploatacją  gazu ziemnego, z uwzględnieniem przepisów 

odrębnych obowiązujących dla obszaru NATURA 2000 Podebłocie PLH 140033, 

2)     w granicach obszaru i ternu górniczego 'Stężyca 1” ustala się ochronę łęgów 

wierzbowych, topolowych, olszowych i jesionowych znajdujących się na działkach 

nr ewid.: 1773, 1775, 1776, 1777, 1778 i 1780 we wsi Podebłocie,  poprzez 

zaniechanie eksploatacji gazu ziemnego; wyżej wym. działki mogą stanowić pas 

ochronny,  

2) po wyeksploatowaniu gazu ziemnego  należy: 

     - zdemontować całą infrastrukturę znajdującą się na powierzchni ziemi, 

     - nieczynne otwory wiertnicze należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami odrębnymi, 

    -  przeprowadzić rekultywację w kierunku rolnym lub leśnym, 

3) dla terenów eksploatacji gazu ziemnego obowiązuje  zachowanie pasów ochronnych 

określonych w przepisach odrębnych. 

 



                                                   

24 

 

4. OBSZARY ROLNE Z DOPUSZCZENIEM EKSTENSYWNYCH FORM 

    ZAGOSPODAROWANIA 

1)  główna funkcja – uprawy rolne, ogrodnicze, sadownicze, użytki zielone, stawy i 

zbiorniki wodne. 

2) uzupełniające funkcje – zabudowa zagrodowa, budowle rolnicze, zbiorniki wodne, 

urządzenia melioracji wodnych, urządzenia infrastruktury technicznej, w tym również 

odnawialne źródła energii, o których mowa w rozdziale VII pkt  4 oraz  drogi 

wewnętrzne. 

   Zasady  zagospodarowania 

a) zachowanie istniejącej zabudowy zagrodowej z możliwością jej rozbudowy, 

przebudowy i nadbudowy, 

b) na terenach rolnych dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy zagrodowej tj. 

budynków mieszkalnych, gospodarczych, garażowych i inwentarskich   o 

następujących  

      parametrach: 

– budynki mieszkalne – do dwóch kondygnacji nadziemnych z poddaszem  

            użytkowym i wysokości do 11,0 m nad poziom terenu 

– budynki gospodarcze i garażowe jednokondygnacyjne o wysokości do 7,0 m, 

– budynki inwentarskie i wiaty  o wysokości do 9,0 m, 

– dopuszcza się lokalizację budowli rolniczych o indywidualnych parametrach 

c)  na terenach rolnych dopuszcza się lokalizację zabudowy produkcyjnej rolnej uznanej 

za dział specjalny oraz obiektów obsługi rolnictwa ( np. chłodnie , magazyny, wiaty) 

pod warunkiem nie naruszania interesów osób trzecich oraz zgodności z przepisami 

odrębnymi  dotyczącymi w szczególności obszaru specjalnej ochrony siedliskowej 

Natura 2000- PLH140033, 

d) powierzchnia czynna biologicznie – nie mniej niż 50 % działki budowlanej. 

e)   na terenach rolnych położonych w granicach obszaru Natura 2000 wszelkie 

planowane przedsięwzięcia, które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 

2000, a które nie są bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynikają z 

tej ochrony, wymagają przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 

października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
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społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach   oddziaływania na 

środowisko, 

f) na terenach rolnych położonych w granicach obszaru Natura 2000 nie podlega 

    ograniczeniu działalność związana z  utrzymaniem urządzeń i obiektów służących  

    bezpieczeństwu przeciwpowodziowemu oraz działalność gospodarcza – rolna, leśna,  

    łowiecka i rybacka, jeżeli nie oddziałuje znacząco negatywnie na cele ochrony obszaru   

    Natura 2000. 

 

5. OBSZARY ROLNE I LEŚNE Z OGRANICZENIAMI W ZABUDOWIE 

    5.1 Obszary  korytarzy ekologicznych, dla których ustala się: 

– zakaz zabudowy kubaturowej, 

– pozostawienie obszarów dolin rzecznych jako terenu otwartego, 

– ograniczenie przekształcania  użytków zielonych na grunty rolne, 

– pozostawienie w stanie pierwotnym nadrzecznych zadrzewień i zarośli w  

bezpośrednim sąsiedztwie cieków, zaniechanie koszenia roślinności szuwarowej, 

krzewiastej i siewek drzew  pochodzących z samosiewu, 

– dopuszcza się lokalizację obiektów i sieci infrastruktury technicznej, jeżeli nie ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

możliwości innego ich przebiegu, 

  5.2 Obszary rolne i leśne położone w strefach gazociągów 

Dla gazociągów wysokiego ciśnienia obowiązują zmniejszone szerokości stref 

kontrolowanych o następujących wartościach: 

 

 Obiekt DN 150 rok budowy 

1994 

DN 500 rok budowy 1967 

1 Budynki mieszkalne zabudowy 

jedno i wielorodzinnej 

30,0 m 35,0 m 

2 Wolnostojące  budynki 

niemieszkalne ( stodoły, szopy, 

garaże) 

30,0 m 30,0 m 

3 Parkingi dla samochodów 30,0 m 30,0 m 

4 Przewody kanalizacyjne, 

kanalizacja kablowa i wodociągi, 

30,0 m 30,0 m 
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kable elektroenergetyczne i 

telekomunikacyjne mające 

bezpośrednie połączenie z 

pomieszczeniami dla ludzi i 

zwierząt ( od skrajni rury, kabla, 

kanału lub studni) 

5 Przewody kanalizacyjne, 

kanalizacja kablowa i wodociągi, 

kable elektroenergetyczne i 

telekomunikacyjne nie mające 

bezpośredniego połączenia z 

pomieszczeniami dla ludzi i 

zwierząt ( od skrajni rury, kabla, 

kanału lub studni) 

10,0 m 14,0 m 

 

Oś strefy kontrolowanej pokrywa się z osią gazociągu wysokiego ciśnienia, zatem 

minimalna odległość od zabudowy wyżej wymienionych obiektów od gazociągu jest 

równa połowie szerokości strefy kontrolowanej. 

W strefach kontrolowanych nie należy wznosić obiektów budowlanych urządzać 

stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować 

uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania. 

Na rysunku studium pn. „ Kierunki” zostały przedstawione maksymalne wartości stref 

kontrolowanych  dla istniejących gazociągów  DN 500 i DN 150. W zależności od 

rodzaju inwestycji należy stosować szerokość stref kontrolowanych określonych w tabeli.  

W 2014r. zostało opracowane przez firmę Tractebel  Enginering S. A w Katowicach „ 

„Studium wykonalności tras gazociągów: przesyłowego do Kozienic i dystrybucyjnego 

wysokiego ciśnienia Kozienice – Radom”, które zakłada cztery warianty ich lokalizacji. 

Urząd Gminy w Trojanowie wstępnie uzgodnił przebieg projektowanego odcinka  

gazociągu przez obszar gminy Trojanów- wzdłuż istniejącego gazociągu DN 500  oraz 

lokalizację stacji redukcyjno - pomiarowej w okolicach Zespołu Zaporowo- Upustowego 

w miejscowości Korytnica. 

Szerokość stref kontrolowanych dla nowych gazociągów, których linia środkowa 
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 pokrywa się z osią gazociągu, powinna wynosić: 

1) dla gazociągów podwyższonego średniego ciśnienia i gazociągów wysokiego 

 ciśnienia, o średnicy nominalnej oznaczonej symbolem  „DN”: 

– do DN 150 włącznie – 4 m, 

– powyżej DN 300 do DN 500 włącznie – 8 m, 

– powyżej DN 500 – 12 m 

– dla gazociągów niskiego i średniego ciśnienia – 1m. 

     2) dla gazociągów układanych w przecinkach leśnych powinien być wydzielony pas 

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

5.3 Obszary rolne i leśne położone w strefie linii elektroenergetycznej wysokiego 

napięcia 110 kV 

       W strefie do 19 m od osi linii w obie strony, w której może  być  przekroczony  

        dopuszczalny poziom promieniowania elektromagnetycznego, zakazuje się 

lokalizowania obiektów budowlanych przeznaczonych na  pobyt ludzi oraz zakazuje 

się sadzenia roślin mogących uszkodzić linie energetyczne. 

5.4  Obszary rolne położone w strefach od cmentarzy  

W strefie  do 50 m od granic cmentarza wyklucza się realizację zabudowy 

mieszkaniowej, usług publicznych oraz ujęć wody i przewodów wodociągowych. W 

strefie 150 m od granic cmentarza dodatkowo wyklucza się realizację ujęć wody.  

W obydwu strefach nakazuje się zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej  

wszystkich użytkowników oraz nakazuje się docelowo odprowadzanie ścieków 

sanitarnych do zorganizowanego systemu kanalizacji dopuszczając – do  czasu 

realizacji zorganizowanego  systemu kanalizacji – odprowadzenie ścieków sanitarnych 

do szczelnych zbiorników lub przydomowych oczyszczalni. 

5.5 Obszary lasów, zadrzewień i obszary przeznaczone do zalesienia 

 W obrębie obszarów lasów państwowych prowadzona jest planowa gospodarka leśna. 

W lasach prywatnych gospodarka taka powinna być prowadzona z poszanowaniem 

wymogów ochrony środowiska przyrodniczego i wartościowych komponentów  

miejscowego krajobrazu, w szczególności na obszarach objętych przestrzennymi 

 formami ochrony przyrody. 

Penetracja turystyczna obszarów leśnych odbywać się powinna  przede wszystkim na 

podstawie przyjętych programów przebiegu ścieżek  rowerowych, tras edukacji 
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ekologicznej oraz tras np. rekreacji konnej. Przy takich trasach należy zorganizować 

miejsca biwakowe i zapewnić pojemniki na śmieci. 

W studium gminy Trojanów założono ograniczenie przeznaczenia terenów leśnych na 

cele nieleśne. Większość terenów leśnych pozostawia się do ochrony przed nową 

zabudową z wyjątkiem obiektów służących gospodarce leśnej i urządzeń 

infrastruktury technicznej. 

 W studium gminy Trojanów fragmenty terenów leśnych przeznaczono na  budowę 

drogi ekspresowej S – 17 , eksploatację surowców naturalnych oraz, w niewielkim 

stopniu, pod zabudowę zagrodową, jednorodzinną i letniskową. 

W przypadku lokalizacji zabudowy przy terenach leśnych należy zachować odległości 

określone w przepisach odrębnych. 

 

6. OBSZARY WYŁĄCZONE SPOD ZABUDOWY 

Zakaz zabudowy ustala się na obszarach: 

          - szczególnego zagrożenia powodzią 

          - ryzyka powodziowego 

– wód płynących, stawów i innych zbiorników wodnych, 

– projektowanego rezerwatu „ Góry” 

– 4 projektowanych użytków ekologicznych  

– w odległości 15,0 m  od istniejących i projektowanych pomników przyrody, 

– osuwiskowych obejmujących  tereny zagrożone osuwaniem się skarp lub 

zboczy doliny rzeki Okrzejki. 

 

 

IV. OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW,    

OCHRONY PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

1. Polityka zagospodarowania przestrzennego w zakresie  ochrony środowiska i 

jego zasobów. 

Kierunki rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Trojanów wiążą się z 

koniecznością zachowania zasad  ochrony środowiska przyrodniczego. Oznacza to 

ochronę jakości elementów środowiska przyrodniczego poprzez określenie zasad 

korzystania z przestrzeni Gminy.  
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Tereny chronione znajdujące się na obszarze Gminy Trojanów pełnią nie tylko 

ważne funkcje przyrodnicze ale mają również znaczenie społeczne, zwłaszcza jako 

miejsca rekreacji, wypoczynku i edukacji. Zachowana zatem musi zostać zasada 

zrównoważonego rozwoju pomiędzy ochroną środowiska a rozwojem społeczno – 

gospodarczym gminy. 

2. Kierunki ochrony środowiska i kształtowania funkcji przyrodniczych 

    1) kształtowanie  systemu obszarów  chronionych poprzez objęcie ochroną prawną     

        cennych przyrodniczo obszarów i obiektów, 

    2) przestrzeganie zasad gospodarowania na obszarach prawnie chronionych, 

    3) zapewnienie  łączności  przestrzennej systemu ekologicznego gminy poprzez 

        ochronę korytarzy ekologicznych przed zabudową lub zagospodarowaniem  

        kolidującym z  utrzymaniem obszarów otwartych w systemie przyrodniczym gminy, 

    4)  uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej, 

    5)  preferencje dla ekologicznych nośników energii cieplnej, 

    6)  rozwój i szczególne preferencje dla turystyki kwalifikowanej ekoturystyki i  

         agroturystyki. 

3. Zasady ochrony przyrody 

3.1 Obszary i obiekty prawnie chronione 

Na obszarze gminy Trojanów znajdują się tereny i obiekty objęte ochroną prawną: 

1) Obszar Natura 2000 „Podebłocie”– PLH 140033, 

2) 5 pomników przyrody. 

Zachodnia granica gminy jest w części granicą Nadwiślańskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu, w obrębie którego, na zachód od terenu gminy rozciąga się 

Obszar Natura 2000 Bagna Orońskie – PLH 140023. 

3.2 Obszary proponowane do objęcia ochroną prawną 

Na terenie gminy występują obiekty przyrodnicze, które z uwagi na swoje walory 

posiadają wysoką rangę i powinny zostać objęte ochroną prawną. 

 Proponowane pomniki przyrody 

 Do objęcia ochroną prawną w formie pomników przyrody proponuje się siedem 

okazów drzew: dąb bezszypułkowy, – 4 szt. położone na skraju lasu we wsi Korytnica, 

wiąz górski – 1 szt. położony we wsi Podebłocie, grab zwyczajny – 1 szt. położony we 

wsi Podebłocie  i lipa drobnolistna - 1 szt. położony we wsi Jabłonowiec. 
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 Proponowane utworzenie rezerwatu przyrody 

       Na terenie gminy Trojanów nie objęto ochroną rezerwatową żadnych terenów. 

Rangę rezerwatu posiada obszar ”Górki” o powierzchni około 5 ha położony we wsi 

Podebłocie. O wysokiej randze tego obszaru stanowi fakt, że jest to unikalny grąd 

zboczowy z dużym udziałem grabu zwyczajnego, lipy drobnolistnej oraz dębu 

bezszypułkowego. 

Proponowane utworzenie użytków ekologicznych 

Cztery obszary proponuje się do ochrony w formie użytków ekologicznych: 

– użytek ekologiczny „Dudki” - obejmuje niewielki , poeksploatacyjny zbiornik 

śródpolny o obszarze około0,2 ha, położony około 80 m na południe od 

wschodniej  granicy wsi  Dudki,  

– użytek ekologiczny „Jeziorko” – obejmuje niewielki, poeksploatacyjny 

zbiornik    

  śródpolny obejmujący obszar 0,3 ha otoczony w niewielkiej odległości 

lasami, 

– położony1,3 km na południe od  Woli Życkiej o bardzo małym (5 %) stopniu 

zarośnięcia, 

–  użytek ekologiczny „Życzyn” – obejmuje duży obszar około1,5 ha i  rozciąga 

się po obu stronach drogi Życzyn – Wola Życka, 

– użytek ekologiczny „Murawa Korycka” – obejmuje strome zbocze o 

powierzchni ok.1,5  ha w odległości 750 m na południowy – wschód od Woli 

Koryckiej Dolnej. 

3.3 Ochrona dolin rzecznych 

      Ochrona dolin rzecznych została przedstawiona w rozdziale III pkt 5. 1  

3.4 Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych 

     Ochrona zbiorników wód podziemnych” Subniecka Warszawska” GZWP nr   

     215, ” Subniecka Warszawska-część centralna „ GZWP nr 215A będzie 

     odbywała się poprzez: 

– wyposażenie istniejących terenów osadniczych w systemy odprowadzania i 

oczyszczania ścieków oraz wskazanie terenów na których dopuszcza się 

realizację przydomowych oczyszczalni ścieków, 

– dopuszczenie rozszerzania terenów osadniczych tylko pod warunkiem objęcia 
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nowych terenów systemem oczyszczania  i odprowadzania ścieków, 

– wykluczenie realizacji inwestycji stanowiących zagrożenie dla czystości wód 

podziemnych. 

Ochrona melioracji wodnych  i gruntów zmeliorowanych 

Studium ustala obowiązek ochrony istniejących urządzeń melioracji wodnych, 

które powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. W obrębach Babice, 

kol. Babice, Budziska, Damianów, Dębówka, Derlatka Dudki, Elżbietów, 

Korytnica, Kozice, Kruszyna, Majdan, Mroków, Ochodne, Piotrówek,  Prandocin, 

Ruda, Skruda, Trojanów, Więcków, Wola Korycka Górna, Wola Korycka Dolna, 

Żabianka i Życzyn występujące  i drenowanie i rowy. 

 Zmiana przeznaczenia terenów melioracyjnych  może nastąpić tylko przy braku 

możliwości innych rozwiązań pod następującymi warunkami: 

– tereny zmeliorowane w wyżej wym. obrębach przewidziane w projekcie 

studium na inne cele niż rolnicze, mogą być pomniejszone w ewidencji wód, 

urządzeń melioracji wodnych zmeliorowanych gruntów, pod warunkiem 

technicznie uzasadnionego wyłączenia zgodnie z przepisami odrębnymi oraz 

aktualnymi dokumentami planistycznymi , 

– zajmując część terenów na których występują urządzenia melioracji wodnych 

szczegółowych ( drenowanie, rowy melioracyjne) należy zapewnić sprawnie 

działanie systemów dla terenów przyległych zapobiegając zakłóceniu 

stosunków wodnych, niszczeniu lub uszkadzaniu urządzeń wodnych w związku 

z art. 65 ust. 1ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne, 

– obowiązuje zakaz grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych 

wód publicznych w odległości  mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, co  wynika z 

art. 27 pkt 1 w/wym. ustawy . 

3.5 Ochrona gruntów leśnych  

Lasy i grunty leśne podlegają ochronie przed przeznaczaniem na cele nieleśne na  

mocy przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i 

 leśnych. Przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne dokonuje się w 

miejscowym planie zagospodarowania   przestrzennego po uprzednim uzyskaniu 

zgody odpowiednich organów.  
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3.6 Ochrona gruntów rolnych  

Ochrona gruntów rolnych wysokiej jakości polegać będzie na ograniczaniu ich  

przeznaczania na cele nierolnicze. Szczególnej ochronie podlegają gleby 

mineralne III klasy bonitacyjnej oraz gleby organiczne - zgodnie z ustawą o 

ochronie gruntów rolnych i leśnych. Na terenie gminy Trojanów gleby klas I i II 

nie występują. Większe kompleksy gleb III klasy bonitacyjnej zostały oznaczone 

graficznie na rysunkach Studium. Gleby organiczne występują głównie w dolinie 

rzeki Okrzejki i w lokalnych dolinach i obniżeniach terenu. 

3.7 Ochrona złóż kopalin 

Złoża kopalin podlegają ochronie przepisami  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.     

Prawo ochrony środowiska. 

          Ochrona złóż kopalin pospolitych będzie polegać na: 

        -  prowadzeniu eksploatacji złóż w sposób gospodarczo uzasadniony oraz przy  

           zastosowaniu środków ograniczających szkody w środowisku i maksymalnej 

           ochronie walorów krajobrazowych,  

       -  racjonalnym gospodarowaniu zasobami złóż,  

       -  rekultywacji terenów wyrobisk poeksploatacyjnych. 

 

 

V. OBSZARY  ORAZ ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I 

ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 

1. Obszary objęte ochroną wojewódzkiego konserwatora zabytków 

 1.1. Obszary i obiekty wpisane do rejestru zabytków 

Wykaz i lokalizacja obiektów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków 

wojewódzkiego konserwatora  zabytków znajduje się  w części  tekstowej i na rysunku 

Studium pn.” Uwarunkowania” . 

Wszelkie prace inwestycyjne podejmowane przy wymienionych obiektach należy 

prowadzić w oparciu o przepisy odrębne. 

1.2. Obiekty znajdujące się w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków 

 Na obszarze gminy  Trojanów obiekty posiadające wartości kulturowe zostały ujęte w  

wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków. 

 Wykaz obiektów znajdujących się w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków 
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znajduje się w części tekstowej pn.  „Uwarunkowania”.  

 Wszelkie prace inwestycyjne podejmowane przy wymienionych obiektach należy  

prowadzić w oparciu o przepisy odrębne. 

 

2.  Strefy ochrony konserwatorskiej  zabytkowych obiektów i terenów 

W wyniku przeprowadzonej analizy zasobów dziedzictwa kulturowego, wyznaczono 

następujące strefy ochrony konserwatorskiej: 

„A” – strefa ścisłej ochrony historycznej struktury przestrzennej; 

„B” – strefa ochrona zachowanych elementów zabytkowych; 

„K” – strefa ochrony krajobrazu; 

„E”- strefa ochrony ekspozycji zespołu zabytkowego 

 

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

-  zespół dworsko – parkowy I w Dębówce ( obecnie Dom Pomocy Społecznej), 

- kościół parafialny w Korytnicy, 

- zespół dworsko-parkowy w Korytnicy, 

- zespół dworsko-parkowy i folwarczny w Trojanowie, 

- dworzec kolejowy Życzyn w Podebłociu 

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

odrębne. 

 

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

- kościół parafialny wraz z aleją dojazdową w Dębówce, 

- cmentarz parafialny w Dębówce, 

- cmentarz parafialny w Korytnicy, 

- teren zespołu dworsko-parkowego w Podebłociu, 

- teren zespołu dworsko-parkowego II i założenia młyńskiego w Dębówce, 

- teren wokół pomnika poświęconego poległym żołnierzom polskim w czasie II 

  światowej, zlokalizowanego w Piotrówku,  

- teren wokół pomnika mjr Mariana Bernacka, przy drodze z Piotrówka do Trojanowa, 

W granicach strefy „B” obowiązuje: 

- zachowanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania, tj. utrzymania 
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   istniejącej sieci dróg, alei, szpalerów osi widokowych i kompozycyjnych, 

- zachowanie pierwotnych podziałów parcelacyjnych, 

- zakaz wytyczania nowych publicznych ciągów komunikacyjnych, 

- zakaz wznoszenia budynków przemysłowych,  

- zakaz umieszczania reklam i banerów wielkoformatowych,  

- zakaz montowania urządzeń technicznych, jak: transformatory słupowe, wysokie 

  kominy, maszty telekomunikacyjne, itp. 

 

Strefa „K” – ochrony krajobrazu, obejmuje: 

- teren przy cmentarzu parafialnym w Korytnicy, 

- teren przy zespole dworskim w Dębówce, 

- teren stawów przy zespole dworskim w Korytnicy, 

- teren stawów przy zespole dworskim w Trojanowie. 

W strefie „K” ustala się: 

- zachowanie istniejącego wartościowego drzewostanu,  

- utrzymanie istniejącego użytkowania, 

- nie wprowadzanie zwartych nasadzeń wysoką roślinnością,  

- nie lokalizowanie obiektów kubaturowych, 

- zakaz umieszczania reklam i banerów wielkoformatowych,  

-zakaz montowania urządzeń technicznych, jak: transformatory słupowe, wysokie  

  kominy,  maszty telekomunikacyjne, itp. 

 Strefa „E” – ochrony ekspozycji zespołu zabytkowego obejmującego widok na kościół      

parafialny w Korytnicy z drogi Warszawa – Lublin. 

W strefie „E” ustala się: 

– zakaz wznoszenia obiektów budowlanych mogących przesłaniać widok na 

ekspozycję zabytkowego kościoła w Korytnicy, 

– dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej o 

wysokości do 10,0m oraz dróg publicznych i wewnętrznych, 

– w terenach M1- etap I i M – etap II dopuszcza się zabudowę o wys. do 8,0 m, 
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        - w terenach rolnych dopuszcza się lokalizację zabudowy zagrodowej o wysokości    

           do 8,0 m i budowli rolniczych.                         

     -  zakaz się lokalizacji reklam  oraz drzew i krzewów o wysokości powyżej 5,0 m. 

3. Strefy ochrony konserwatorskiej – archeologia 

Stanowiska archeologiczne w granicach określonych w ewidencji lub rejestrze zabytków 

chronione są na podstawie przepisów odrębnych. W przepisach prawa miejscowego 

ustala się, w zależności od potrzeb, strefy ochrony konserwatorskiej obejmujące obszary, 

na których obowiązują określone ustaleniami planu ograniczenia, zakazy i nakazy, 

mające na celu ochronę znajdujących się na tym obszarze zabytków archeologicznych. 

Strefy te wyznaczane są po waloryzacji zasobu oraz szczegółowej analizie topograficznej 

każdego stanowiska bądź zespołu stanowisk. 

Wyznacza się następujące strefy ochrony zabytków archeologicznych: W, OW, OW1 i 

OWD. 

Strefa ścisłej ochrony zabytków archeologicznych W 

W strefie tej znalazło się grodzisko wczesnośredniowieczne w Podebłociu wpisane do 

rejestru zabytków oraz posiadające dużą wartość naukową i historyczną . 

W granicach strefy W nie można prowadzić żadnych prac inwestycyjnych nie 

związanych z rewaloryzacją lub konserwacją zabytku lub zmieniających jego formę 

krajobrazową. Wszelkiego rodzaju działania w granicach strefy prowadzi się w oparciu o 

przepisy odrębne. 

Strefa obserwacji archeologicznej OW 

W strefie tej znajdują się stanowiska archeologiczne ujęte w gminnej ewidencji 

zabytków, o znanej lokalizacji oraz ich najbliższe otoczenie. 

W granicach strefy OW możliwe jest prowadzenie działalności inwestycyjnej, pod 

warunkiem przeprowadzenia badań archeologicznych wyprzedzających inwestycję lub 
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badań dokumentacyjnych w trakcie jej realizacji. Zakres i warunki przeprowadzenia prac 

archeologicznych i dokumentacyjnych określa Wojewódzki Konserwator Zabytków 

zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Strefa ochrony obszarów archeologii historycznej – OW1 

Strefa ta obejmuje obszary historycznych założeń przestrzennych, tj. miejsc dawnej 

lokalizacji wsi, osad młyńskich i leśnych. Granice tych stref ustalono na podstawie 

analizy historycznych źródeł kartograficznych. 

W granicach strefy OW1 możliwe jest prowadzenie każdej działalności inwestycyjnej, 

jednak realizacja inwestycji liniowych, budowa dróg, zakładanie kopalni kruszywa 

budowlanego, zalesianie, budowa zbiorników i urządzeń wodnych, niwelacje terenu i 

realizacja inwestycji wielkopowierzchniowych jest dopuszczalna pod warunkiem 

przeprowadzenia badań archeologicznych wyprzedzających inwestycję lub badań 

dokumentacyjnych w trakcie jej realizacji. Zakres i warunki przeprowadzenia prac 

archeologicznych i dokumentacyjnych określa Wojewódzki Konserwator Zabytków 

zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Strefa obserwacji archeologicznej OWD 

Strefa ta obejmuje obszary nierozpoznane w wyniku planowanych badań ewidencyjnych 

a charakteryzujących się wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia znalezisk 

archeologicznych. Zostały one określone na podstawie analizy topograficznej terenu 

 ( warunki fizjograficzne bardzo korzystne dla osadnictwa lecz obszar nierozpoznany lub 

niedostępny do prospekcji powierzchniowej) oraz historycznych źródeł kartograficznych 

( miejsca nieistniejącej dziś zabudowy  uwidocznionej na mapach historycznych). 

W granicach strefy OWD możliwe jest prowadzenie każdej działalności inwestycyjnej, 

jednak realizacja inwestycji liniowych, budowa dróg, zakładanie kopalni kruszywa 

budowlanego, zalesianie, budowa zbiorników i urządzeń wodnych, niwelacja terenu i 

realizacja inwestycji wielkopowierzchniowych jest dopuszczalna pod warunkiem 

pisemnego zawiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zamiarze 

realizacji inwestycji na 14 dni przed jej rozpoczęciem. 

VI. KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJI 

Obecny układ komunikacyjny zapewnia dobre połączenia zarówno wewnątrz gminy jak i 

z otoczeniem zewnętrznym z gminami i miastami sąsiednimi położonymi w woj. 

mazowieckimi i woj. lubelskim 
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Generalnym celem polityki transportowej gminy jest takie usprawnienie i rozwój 

obsługi komunikacyjnej, aby stworzyć warunki dla sprawnego, bezpiecznego i 

ekonomicznego przemieszczania się osób i towarów przy ograniczeniu szkodliwego 

wpływu na środowisko przyrodnicze i życie mieszkańców.  

Zrealizowanie tego celu może nastąpić poprzez:  

– poprawę jakości dróg poprzez utwardzanie nawierzchni i dostosowanie do 

właściwych parametrów technicznych, 

– zapewnienie mieszkańcom gminy dogodnej dostępności do miejsc ich 

zamieszkania poprzez rozbudowę tras komunikacji autobusowej 

– poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu, 

– poprawę warunków ruchu  pieszego i rowerowego oraz parkowania,  

– ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne oraz 

warunki życia mieszkańców poprzez redukcję oddziaływania hałasu i spalin, 

– poprawę sytuacji w dziedzinie obsługi technicznej pojazdów.  

1. Układy drogowe 

Układ drogowy gminy  tworzy system, składający się z : 

1) układu podstawowego tj. drogi głównej ruchu  przyspieszonego (KDGP) – docelowo 

drogi ekspresowej S – 17, drogi  powiatowej klasy głównej (G), dróg powiatowych klasy 

zbiorczej (Z), 

2) układu obsługującego tj. dróg gminnych klasy lokalnej (L) i klasy dojazdowej (D) 

oraz dróg wewnętrznych służących głównie powiązaniom wewnętrznym gminy i 

zapewniających spójność układu drogowego. 

Układ podstawowy będzie pełnił funkcje nadrzędne wynikające z kierunków rozwoju 

systemu transportowego kraju i województwa obsługując jednocześnie powiązania 

zewnętrzne gminy. Obsługa zagospodarowania będzie dopuszczona w ograniczonym 

zakresie wynikającym z kategorii i klasy drogi, a dla projektowanej  drogi  ekspresowej 

będzie wykluczona.  

Układ obsługujący zapewni obsługę przyległego zagospodarowania oraz wyprowadzenie 

ruchu na układ podstawowy. 

1.1. Podstawowy układ drogowy 

Droga główna ruchu przyspieszonego – KDGP, docelowo droga ekspresowa S - 17 

Przez teren Gminy Trojanów przebiega droga krajowa nr 17 Warszawa – Lublin – 
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Zamość – granica państwa, docelowo droga ekspresowa – realizująca następujące 

połączenia: 

– międzynarodowe – droga nr 17 stanowi główne połączenie na trasie Warszawa – 

Lublin- Lwów, 

– międzyregionalne- z sąsiednim województwem lubelskim i miastem Lublin, 

– wewnątrzwojewódzkie – z ośrodkiem wojewódzkim w Warszawie oraz 

najbliższymi miastami powiatowymi: Garwolinem woj. mazowieckie i Rykami 

woj. lubelskie. 

 Szerokość pasa drogi ekspresowej nie powinna być mniejsza  niż 40 m. Na rysunku 

studium pn. „Kierunki” został przedstawiony przybliżony przebieg projektowanej drogi 

ekspresowej. Projekt budowy drogi ekspresowej S – 17 przewiduje na obszarze gminy 

Trojanów zlokalizowanie jednego Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) w miejscowości 

Mroków oraz jednego węzła komunikacyjnego w miejscowości Trojanów.  Znacznemu 

ograniczeniu  ulegnie dostępność drogi ekspresowej. 

Za zgodne ze studium, po wybudowaniu drogi ekspresowej,  uważa się nadanie innej 

kategorii   dla drogi krajowej, która będzie mogła obsługiwać przyległe tereny. 

Drogi powiatowe 

Układ dróg powiatowych będzie realizował powiązania z najbliższymi miastami: 

Rykami, Żelechowem i Łaskarzewem oraz sąsiednimi gminami: Żelechowem, 

Sobolewem, Kłoczewem, Rykami i Maciejowicami. Drogi powiatowe będą zapewniać 

podstawowe powiązania wewnętrzne oraz obsługę przyległego zagospodarowania.  

 Z uwagi na powiązania i funkcje w sieci  drogowej klasę G proponuje się dla drogi 

powiatowej  nr 1330 W relacji  Garwolin -  Oziemkówka – Miastków Kościelny – Zwola 

Poduchowna – Żelechów – Dudki - Trojanów. 

Do klasy Z należy zaliczyć następujące drogi powiatowe: 

– nr 1346 W  relacji Korytnica – Sokół – Przyłęk – Nowy Pilczyn  realizująca 

połączenia z gminą Sobolew i Łaskarzew, 

– nr 1353 W relacji Uchacze – Astrych – Malamówka - -Mościska realizująca 

połączenia z gminą Maciejowice,  

– nr 1354 W relacji ( Paprotnia) – gr woj. – Mościska – Wola Życka- Kozice- 

Trojanów realizująca połączenia z gminą Trojanów, 

– nr 1356 W relacji Sobolew- Godzisz – Wola Życka – Podebłocie realizująca 
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połączenia z gminą Sobolew i Maciejowice, 

– nr 1357 W relacji Sobolew – Grabniak – Damianów realizująca połączenia z gminą 

Sobolew, 

– nr 1358 W relacji Życzyn- Korytnica- do drogi nr 17, 

– nr 1359 W relacji Trojanów- Korytnica, 

– nr 1360 W relacji Trojanów – Piętrówek- Podebłocie – gr. woj. 

– nr 1361 W relacji ( Zielonka) gr woj. Więcków- Piętrówek, 

– nr 1362 W relacji Trojanów- Babice- Kłoczew, 

– nr 1363 W od drogi nr 17 – Mroków- Stare Zadybie 

– nr 1367 W relacji Babice – Stare Zadybie 

Dla dróg powiatowych przewiduje się: 

– budowę nawierzchni asfaltowej w miejscu nawierzchni gruntowej i żwirowej 

oraz wzmocnienia zniszczonej nawierzchni, 

– dostosowanie parametrów technicznych do normatywnych dla danej klasy 

– budowę chodników, zatok autobusowych i w miarę potrzeb budowę ścieżek 

rowerowych. 

Do klasy L należy zaliczyć następujące drogi powiatowe: 

– nr 1353 W relacji Uchacze – Astrych – Malamówka - -Mościska realizująca 

połączenia z gminą Maciejowice,  

– nr 1359 W relacji Trojanów- Korytnica, 

– nr 1367 W relacji Babice – Stare Zadybie 

– nr 1365 W relacji Żelechów- Mroków. 

1.2 Obsługujący układ drogowy 

      Drogi gminne 

Ustala się  utrzymanie przebiegu istniejących dróg gminnych. Dla dróg gminnych 

ustala się klasę dojazdową lub lokalną zgodnie z rysunkiem studium pn. „ Kierunki”. 

W uzasadnionych przypadkach na etapie sporządzania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego dopuszcza się zmianę klasy technicznej dróg 

wskazanych w studium. Szczególnie w przypadku dróg gminnych, których parametry 

nie odpowiadają ich klasie technicznej dopuszcza się określenie innej klasy 

technicznej. 

Dopuszcza się możliwość lokalizacji dróg publicznych niewskazanych w studium, na 
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zasadach  zgodnych z przepisami odrębnymi.  

Drogi wewnętrzne 

Do dróg wewnętrznych należą : drogi w osiedlach mieszkaniowych, drogi dojazdowe 

do gruntów rolnych i leśnych i drogi dojazdowe do obiektów użytkowych przez 

podmioty gospodarcze.  Na terenach  planowanych do rozwoju zabudowy lub na 

nowych terenach przeznaczonych pod zabudowę dopuszcza się wyznaczenie dróg 

wewnętrznych nie oznaczonych na rysunku  studium pn. „ Kierunki” 

Drogi  rowerowe 

Na obszarze gminy dopuszcza się lokalizację dróg rowerowych. 

Infrastruktura rowerowa powinna opierać się na następujących zasadach: 

1)  zastosowanie odpowiednich nawierzchni i oznaczeń dróg rowerowych, 

2) spójności systemu lokalnych tras rowerowych, 

3)  przebiegu przez tereny atrakcyjne krajobrazowo.  

 2.Zalecenia do uwzględnienia przy opracowaniu miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. 

Na etapie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy: 

1) określić linie rozgraniczające dla poszczególnych ciągów komunikacyjnych 

przyjmując: 

– dla drogi ekspresowej kl. S -  min.40 m 

– dla dróg powiatowych kl. G- min. 25 m 

– dla dróg powiatowych kl. Z- min. 20 m 

– dla dróg gminnych kl. L- min. 15 m i  min.12 m dla przekroju ulicznego 

– dla dróg gminnych kl. D – min.15 m i min. 10 m dla przekroju ulicznego 

– dla dróg rowerowych jednokierunkowych – min.2,0 m: dla dróg rowerowych 

dwukierunkowych – min 3,5 m. 

2) obiekty budowane przy drogach powinny być sytuowane w odległości od 

zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej: 

Kategoria drogi Na terenach zabudowy miast 

i wsi 

Poza terenami zabudowy 

– droga ekspresowa 

– droga powiatowa 

20,0m  

8,0 m 

40,0m 

20,0m  

– gminna 6,0 m                              15,0 m 
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3. Miejsca parkingowe 

Przy planowaniu inwestycji z uwagi na wysoki udział komunikacji indywidualnej należy 

stosować następujące wskaźniki miejsc postojowych:  

– 1 m. p. - na jedno mieszkanie w zabudowie wielorodzinnej;  

– 2 m. p. -na jedno mieszkanie w zabudowie jednorodzinnej; 

– 3 - 4 m. p. - na 10 zatrudnionych dla funkcji produkcyjnych, magazynowych, 

składowych i innych zakładów pracy;  

– 3 - 5 m. p. - na 100m2 powierzchni użytkowej dla biur i administracji; 

– 2 - 4 m. p. - na 100m2 powierzchni użytkowej dla handlu i usług; 

– 10 m. p. - na 100 uczestników jednocześnie dla obiektów sportu, wypoczynku i   

      rekreacji;  

– 3 - 5 m. p. -na 10 łóżek dla  ośrodków wczasowych, hoteli i pensjonatów, 

agroturystyki; 

–  20 – 50 m.p.- dla cmentarzy; 

– 30 m.p. - na 100 użytkowników jednocześnie - dla kościołów  

Miejsca parkingowe należy realizować na terenie własnym inwestycji.  

Dopuszcza się urządzanie parkingów ogólnodostępnych w obrębie  linii 

rozgraniczających ulic – przy zachowanie wymaganych  parametrów technicznych ulic. 

Pożądane jest uporządkowanie systemu parkowania w rejonach koncentracji potrzeb 

parkingowych ( szkoły, obiekty handlowe, obiekty sportowe, obiekty użyteczności 

publicznej itp. ) oraz zapewnienie  urządzeń do parkowania rowerów.  

Dopuszcza się odstępstwa od wymagań określonych wskaźnikami parkingowymi w 

sytuacji gdy: inwestycja realizowana będzie na obszarze objętym ochroną 

konserwatorską lub formami ochrony przyrody i realizacja wymaganej liczby miejsc 

postojowych byłaby sprzeczna z przyjętymi zasadami ochrony. 

– inwestycja dotyczy adaptacji bądź przebudowy zabudowy istniejącej, a warunki 

przestrzenne terenu nie pozwalają na realizację wymaganej liczby  miejsc 

postojowych, 

– inwestycja wiąże się z realizacją ogólnodostępnego parkingu ( dopuszcza się 

zwiększenie liczby miejsc postojowych). 
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4.  Komunikacja kolejowa 

Przez  teren gminy przebiega linia  kolejowa nr 7 Warszawa – Pilawa – Dęblin- Lublin- 

Dorohusk . Jest to linia pierwszorzędna, dwutorowa, zelektryfikowana. Jest ona  dostępna 

dla mieszkańców Gminy , gdyż w miejscowości Podebłocie funkcjonuje stacja kolejowa  

i przystanki kolejowe Wygoda  i Mika. Na terenie komunikacji kolejowej dopuszcza się 

remonty, przebudowę lub rozbudowę istniejącej infrastruktury kolejowej lub budowę 

nowej. 

Do roku 2020 planowana jest przebudowa linii kolejowej nr 7 polegająca na ; 

- likwidacji przystanku Wygoda. 

- przebudowie przystanku Mika i stacji Życzyn 

- budowie przejścia dla pieszych pod torami  w km.87.947,  

- budowie nowego przejazdu kolejowego w km. 84.095, 

- likwidacji czterech przejazdów w km. 84.45, 85.675, 87.923 i 88.940. 

 

VII . KIERUNKI ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

   1.   Zaopatrzenie w wodę. 

System zaopatrzenia w wodę obsługuje obecnie  mieszkańców we wszystkich 

miejscowościach. W związku z rozwojem nowych  terenów  budowlanych konieczna  

będzie rozbudowana istniejących systemów  wodociągowych. 

Komunalne ujęcia wód głębinowych są położone we wsiach: Mroków, Więcków, 

Jabłonowiec, Podebłocie i Wola Korycka Dolna. Przewiduje się, że w dłuższej 

perspektywie  zasoby eksploatacyjne ujęć będą wystarczające. 

Zachowuje się lokalne ujęcia wód podziemnych położone we wsiach: Dudki-Szkoła 

Podstawowa, Trojanów – Ośrodek Zdrowia i Szkoła Podstawowa. Życzyn – Ośrodek 

Wypoczynkowy i Podebłocie – osiedle mieszkaniowe. Dopuszcza się modernizację lub 

likwidację lokalnych ujęć wody. 

Zaopatrzenie w wodę ma pokrywać potrzeby w zakresie wody pitnej, wody do celów 

przeciwpożarowych oraz do celów gospodarczych. 

2.Gospodarka ściekowa i odprowadzenie wód opadowych 

  2.1. Gospodarka ściekowa 

Na terenie gminy Trojanów nie ma zbiorczych systemów odprowadzania ścieków. W 

2009r. został opracowany „ Program gospodarki ściekowej w gminie Trojanów” przez 
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Biuro Projektów Wodno – Inżynieryjnych „BIPROWÓD” mgr inż. Kazimierz Gałązka. 

Program zawiera cztery warianty dotyczące gospodarki ściekowej. 

Wariant I – zakłada budowę 2 oczyszczalni z siecią kanalizacyjną w miejscowościach 

Korytnica i Wola Życka oraz 5 oczyszczalni kontenerowych we wsiach :Babice, Skruda, 

Ruda Więcków i Żabianka. Pozostałe tereny maja być objęte oczyszczalniami 

przydomowymi. Zrzut ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Woli Życkiej 

przewiduje się do rzeki Okrzejki , a z oczyszczalni w Korytnicy do rzeki Korytka. 

Wariant II- zakłada budowę 2 oczyszczalni ścieków z siecią kanalizacyjną w 

miejscowościach  Korytnica i Wola Życka oraz budowę 10 kontenerowych oczyszczalni 

w miejscowościach: Babice, Skruda, Ruda, Więcków, Żabianka, Mroków, Budziska, 

Ochodne, Derlatka i Elżbietów. 

Pozostałe tereny mają być objęte oczyszczalniami przydomowymi. 

Wariant III – zakłada budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie całej 

gminy. Głównym minusem tego wariantu jest brak możliwości przyjmowania z terenu 

gminy , ścieków dowożonych z przydomowych oczyszczalni. 

Wariant IV-  zakłada budowę 2 oczyszczalni z siecią kanalizacyjną w miejscowościach 

Korytnica i Wola Życka oraz 1 oczyszczalni kontenerowej w Trojanowie.  

Pozostałe tereny mają być objęte oczyszczalniami przydomowymi. 

Po przeanalizowaniu wyżej wym. czterech wariantów planuje się następujący system 

gospodarki ściekowej: 

1) budowa oczyszczalni ścieków z punktem zlewnym w miejscowości  Korytnica 

oraz sieci kanalizacyjnej dla miejscowości: Korytnica, Wola Korycka, Dolna, 

Wola  Korycka Górna i Damianów, 

2) budowa oczyszczalni ścieków punktem zlewnym w  miejscowości Wola Życka 

oraz sieci kanalizacyjnej dla miejscowości : Podebłocie, Wola Życka i części 

miejscowości Życzyn. 

W pozostałych wsiach  odprowadzanie ścieków będzie odbywać się do  przydomowych  

oczyszczalni ścieków. 

Jest to  rozwiązanie znacznie bardziej korzystne ze względów ekologicznych, niż  

bezodpływowe  zbiorniki na ścieki (szamba). W związku z tym należy, w miejscach 

gdzie to możliwe, zastępować szamba przydomowymi oczyszczalniami. W wyjątkowych 

sytuacjach, gdy teren nie spełnia warunków do lokalizacji  przydomowej oczyszczalni, 
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możliwe jest zastosowanie atestowanych zbiorników bezodpływowych, z których ścieki 

transportowe będą wozami asenizacyjnymi do wyznaczonego  punktu zlewnego przy 

oczyszczalni ścieków.  

2.2. Odprowadzanie wód opadowych 

Odprowadzanie wód opadowych powinno odbywać się na dotychczasowych zasadach, to 

jest wody deszczowe należy zagospodarować na własnej działce poprzez odprowadzenie  

bezpośrednio do gruntu  lub za pośrednictwem zbiorników retencyjnych. 

Wody opadowe z układu drogowego i powierzchni utwardzonych terenów usługowo – 

produkcyjnych i produkcyjnych należy odprowadzić do powierzchniowych obiektów 

odwadniających. Przed odprowadzeniem ścieków deszczowych do odbiornika należy 

zapewnić ich poczyszczenie w odpowiednich urządzeniach. 

3.Elektroenergetyka. 

Nie przewiduje się na terenie gminy Trojanów budowy nowych linii 

elektroenergetycznych wysokiego napięcia, natomiast studium dopuszcza możliwość 

modernizacji, rozbudowy i przebudowy istniejącej linii 110kV Kozienice – Sobolew – 

Ryki. 

Ze względu na skomplikowany sposób ustalania bezpiecznej odległości od linii 110 kV, 

przyjmuje się, że bezpieczną odległością budynków przeznaczonych na pobyt ludzi od 

osi  napowietrznej linii 110 kV jest 19,0 m. Lokalizację innych obiektów ustalać należy 

indywidualnie w oparciu o aktualne przepisy odrębne. 

Plany rozwojowe przedsiębiorstwa dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A. Oddział 

Warszawa nie przewidują  budowy stacji 110/15 kV na terenie gminy Trojanów. 

Zasilanie podstawowe stacji 15/0,4 kV w tej gminie  będzie odbywać się dalej ze stacji  

110/15 kV w Sobolewie, która poddana być może potrzebnej modernizacji i rozbudowie, 

podobnie jak system wyprowadzonych z niej magistralnych linii SN 15 kV. 

Wraz z rozwojem zabudowy i wzrostu zapotrzebowania na moc i energię elektryczną 

konieczna będzie budowa nowych i rozbudowa istniejących dystrybucyjnych sieci 

elektroenergetycznych średniego napięcia  15 kV i niskiego napięcia 0,4 kV  oraz stacji 

transformatorowych 15/0,4 kV.  

Poprawę parametrów technicznych energii elektrycznej SN15 kV dostarczanej do gminy 

Trojanów można uzyskać poprzez modernizację (z ewentualną przebudową sieci 

napowietrznych na sieci kablowe) systemu linii magistralnych oraz połączeń 
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międzyliniowych. Rozwój urządzeń lokalnych zasilających poszczególne wsie będzie 

polegał na modernizacji i rozbudowie urządzeń istniejących oraz dobudowie urządzeń 

nowych. 

Istotnym kierunkiem rozwoju, wchodzącym w zakres zadań własnych samorządów 

gminnych jest budowa, modernizacja i rozbudowa urządzeń oświetlenia drogowego. 

4. Inne kierunki rozwoju elektroenergetyki 

Inne kierunki rozwoju elektroenergetyki to budowa odnawialnych źródeł energii 

służących podgrzewaniu ciepłej wody użytkowej, wspomaganiu ogrzewania oraz  

produkcji energii elektrycznej. Rozwój OZE może poprawić jakość środowiska poprzez 

ograniczenie niskiej emisji związanej z opalaniem węglem. 

Rozwój odnawialnych źródeł energii będzie polegał głównie na: 

- budowie lokalnych ekologicznych źródeł energii elektrycznej oraz cieplnej  o mocy do 

  100 kW, z wyjątkiem turbin wiatrowych, 

- rozwoju prosumenckich mikroinstalacji o mocach elektrycznych do 40 kW, głównie 

  paneli fotowoltaicznych, małych elektrowni wiatrowych i wodnych,   produkujących  

  energię elektryczną głównie do wykorzystania na własne potrzeby prosumentów. 

          W ramach w/w inwestycji dopuszcza się również lokalizacją nowych stacji SN/nN, 

linii elektroenergetycznych  SN i nN oraz innych obiektów i urządzeń niezbędnych dla 

realizacji i funkcjonowania odnawialnych źródeł energii. 

W gminie  nie przewiduje się wyznaczenia obszarów, na których będą rozmieszczone 

urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł  energii o mocy przekraczającej 

100 kW i ich stref ochronnych. 

5. Zaopatrzenie w gaz ziemny 

W perspektywie teren gminy może być objęty siecią gazową średniego ciśnienia 

zapewniającą dostawę gazu ziemnego na cele bytowo- gospodarcze i grzewcze. 

Zaopatrzenie w gaz ziemny będzie odbywało z istniejących i projektowanych gazociągów 

wysokiego ciśnienia. Gminna sieć gazowa będzie zasilana z projektowanej  stacji 

redukcyjno - pomiarowej w miejscowości Korytnica. 

Od gazociągów obowiązuje zachowanie stref kontrolowanych, których szerokości zostały 

podane w rozdziale III pkt 5.3 

6. Zaopatrzenie w ciepło 

Ogrzewanie budynków realizowane jest z indywidualnych źródeł ciepła - głównie paliwo 
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stałe. Przewiduje się stosowanie paliw mniej uciążliwych dla środowiska takich jak gaz 

ziemny, olej opałowy oraz budowę urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych 

źródeł energii takich jak paneli fotowoltaicznych, instalacji solarnych pomp ciepła, 

niewielkich elektrowni wodnych . 

Ze względu na ochronę środowiska i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń należy 

systematycznie rezygnować z węgla jako źródła energii, na rzecz rozwiązań 

ekologicznych. Ewentualna gazyfikacja gminy pozwoliłaby na wykorzystanie gazu do 

celów grzewczych przez mieszkańców gminy. 

7. Gospodarka odpadami  

Gmina Trojanów została zakwalifikowana do Ostrołęcko – Siedleckiego regionu 

gospodarki odpadami. 

Ustala się gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z terenu Gminy 

Trojanów wyłącznie w oparciu o regionalne  i zastępcze instalacje przetwarzania 

odpadów komunalnych przypisane dla regionu ostrołęcko- siedleckiego, na terenie 

którego znajdują się dwie instalacje o statusie  RIPOK i są to: 

1) składowisko odpadów komunalnych we wsi Wola Suchożeberska, Zakład Utylizacji 

    Odpadów  Sp. z. o. o.  w Siedlcach; 

2) Instalacja do biologiczno – mechanicznego przetwarzania ( MBK )  w Ostrołęce, 

   gmina  Rzekuń,  m. Ławy. 

Na terenie gminy będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów z uwzględnieniem 

odpadów   przeznaczonych do odzysku oraz wykorzystania biomasy. Selektywna zbiórka  

odpadów może  odbywać się w systemie  indywidualnym  ( w miejscu wytwarzania  

odpadów – gospodarstwach ). 

Gospodarka odpadami innymi niż komunalne będzie prowadzona  indywidualnie przez 

ich wytwórców, z zachowaniem wymagań przepisów prawnych. 

Na obszarze gminy nie przewiduje się na  lokalizacji składowisk odpadów 

niebezpiecznych, ani też lokalizacji  składowisk odpadów komunalnych. 

Według założeń Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami  dla Mazowsza na lata 

2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 w celu utrzymania czystości i porządku na 

swoim terenie, gminy wchodzące w skład regionu zobowiązane będą realizować szereg 

zadań nałożonych na nie w tym zakresie. W związku z tym gmina zobowiązania jest do 

wypełniania celów, które zostały wyznaczone w Wojewódzkim Planie Gospodarki 
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odpadami. 

Cele krótkookresowe do 2017 : 

1) przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów 

odpadowych, przynajmniej jak papier, metal, tworzywo sztuczne i szkło z 

gospodarstw domowych i w miarę możliwości odpadów innego pochodzenia 

podobnych do odpadów z gospodarstw domowych, na poziomie minimum 20% 

ich masy do 2017 roku, 

2) zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max 60 % 

wytworzonych odpadów do końca 2014r., 

3) wspieranie działań w zakresie zwiększania świadomości ekologicznej 

mieszkańców województwa mazowieckiego dotyczących prawidłowego 

funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi, 

4) wspieranie budowy i rozwoju regionalnych systemów gospodarki odpadami 

komunalnymi, 

5) wspieranie rozwoju i wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów, w tym metod termicznego przekształcania odpadów 

na terenie województwa mazowieckiego. 

Cele długookresowe 2018-2023: 

6) przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów 

odpadowych, przynajmniej jak papier, metal, tworzywo sztuczne i szkło z 

gospodarstw domowych i w miarę możliwości odpadów innego pochodzenia 

podobnych do odpadów z gospodarstw domowych, na poziomie minimum 50% 

ich masy do 2020 roku, 

7) doskonalenie systemu selektywnej zbiórki odpadów, 

8) kontynuacja działań w zakresie zwiększania świadomości ekologicznej 

mieszkańców województwa mazowieckiego w zakresie prawidłowego 

funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi, 

9) kontynuacja rozwoju regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi, 

10) wspieranie rozwoju i wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów, w tym metod termicznego przekształcania odpadów 

na terenie województwa mazowieckiego. 

W zakresie odpadów ulegających biodegradacji wyznaczono cel długookresowy na 
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lata 2018 – 2023 zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, aby w 2020 roku nie było 

składowanych więcej niż 35 % masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku. 

8. Kierunki rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej 

 Ustala się  następujące zasady rozwoju  infrastruktury telekomunikacyjnej: 

1) przewiduje się budowę i rozbudowę sieci telekomunikacyjnych zarówno w 

formie tradycyjnej jak i   przy wykorzystaniu nowych technologii, 

2) ustala się budowę, rozbudowę i modernizację  infrastruktury światłowodowej, 

3) ustala się objęcie obszaru całej gminy zintegrowanym systemem 

telekomunikacyjnym  połączonym z systemami sieci wojewódzkiej i krajowej, 

4) ustala się rozwój systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych 

przewodowych i   bezprzewodowych stosownie  do wzrostu zapotrzebowania, 

5)  ustala się pełną dostępność do łączy telekomunikacyjnych a w szczególności 

poprzez rozwój szerokopasmowego dostępu do Internetu. 

 

VIII. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM 

Przewiduje się realizację następujących lokalnych inwestycji celu publicznego: 

1) budowa dwóch  oczyszczalni ścieków w miejscowościach Korytnica i 

Podebłocie oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla siedmiu wsi : 

Korytnica, Wola Korycka Dolna, Wola Korycka Górna, Damianów, 

Podebłocie, Wola Życka i część miejscowości Życzyn, 

2) rozbudowa bazy oświatowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w 

miejscowościach: Trojanów, Życzyn, Podebłocie i Korytnica 

3) budowa boisk sportowych w miejscowościach Życzyn, Korytnica, Podebłocie, 

4) modernizacja dróg gminnych, 

5) modernizacja linii elektroenergetycznych niskich i średnich napięć. 

 

IX. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM 

W dokumentach planistycznych i strategicznych wyższego szczebla, takich jak: 

-  Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030, 

- Plan zagospodarowania  przestrzennego województwa mazowieckiego przyjęty 

   uchwałą Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014r. 
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- Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do roku 2020  oraz projekt 

  aktualizacji strategii do roku 2030 „ Innowacyjne Mazowsze”.  

wskazano  następujące inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym: 

1) budowę drogi ekspresowej S17 Warszawa Zakręt – Garwolin-Ryki- Lublin- 

Piaski- Zamość- Hrebenne-granica państwa 

2) modernizację linii kolejowej  Nr 7 Warszawa – Lublin – Dorohusk na odcinku 

Otwock- Lublin, 

3) rozbudowa gazociągu przesyłowego Wronów- Rembelszczyzna ( budowa 

drugiego rurociągu) 

4) budowa telekomunikacyjnej sieci szkieletowo - dystrybucyjnej oraz dostępowej 

w ramach projektu „ Internet dla Mazowsza”. 

 

X. OBSZARY , DLA KTÓRYCH JEST OBOWIĄZKOWE SPORZADZENIE  

    MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA  

    PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH, W TYM OBSZARY  

    WYMAGAJĄCE PRZEPROWADZENIA SCALEŃ I PODZIAŁU  

    NIERUCHOMOŚCI, A TAKŻE  OBSZARY PRZESTRZENI PUBLICZNEJ  

   W gminie Trojanów nie ma takich obszarów i nie przewiduje się ich wprowadzenia. 

 

XI. OBSZARY,  DLA KTÓRYCH GMINA ZAMIERZA SPORZĄDZIĆ 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO,  W 

TYM OBSZARY WYMAGAJĄCE ZMIANY PRZEZNACZENIA GRUNTÓW 

ROLNYCH I LEŚNYCH NA CELE NIEROLNICZE I NIELEŚNE. 

Przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 

2003r. ustalają obowiązek określenia w studium obszarów, dla których obowiązkowe 

jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Na obszarze gminy Trojanów nie wyznacza się obszarów, dla których sporządzenie 

planu jest obowiązkowe. 

Na obszarze gminy Trojanów nie obowiązuje żaden miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego. 

Zaleca się sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 

miejscowości: Trojanów, Korytnica, Podebłocie , Jabłonowiec, Wola Korycka 
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Górna, Wola Korycka Dolna i Mroków. 

Zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony  gruntów rolnych i leśnych 

grunty rolne przeznaczone na cele nierolnicze i nieleśne, położone  poza obszarami 

miast, wymagają zgody na zmianę przeznaczenia. Przeznaczenia gruntów rolnych i 

leśnych na cele nierolnicze i nieleśne wymagających zgody, dokonuje się w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zmiany przeznaczenia 

gruntów rolnych klas III i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne wymagają  między 

innymi tereny  przeznaczone w studium pod zabudowę, pod eksploatację surowców 

naturalnych, pod budowę drogi ekspresowej S-17 pod poszerzenie pasów drogowych 

dróg publicznych i dróg wewnętrznych. 

XII. KIERUNKI I ZASADY KSZTAŁTOWANIA ROLNICZEJ I LEŚNEJ 

PRZESTRZESTRZENI  PRODUKCUJNEJ 

1. Kształtowanie  rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

    W rolnictwie obserwuje się następujące procesy: 

     wypadanie z użytkowania użytków rolnych o najniższej przydatności rolniczej, 

    wypadanie z produkcji części gospodarstw rolnych, głównie najmniejszych, 

    koncentrację gruntu w gospodarstwach największych. 

    Procesy te powodują zmiany w rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Następuje 

    zmniejszenie powierzchni użytków rolnych, a zwiększenie powierzchni leśnej. 

Wypadanie z produkcji małych gospodarstw i przejmowanie ich gruntów przez 

gospodarstwa większe wymagać będzie scalenia i wymiany gruntów. Gospodarstwa 

powiększające areał muszą modernizować i rozbudowywać budynki gospodarcze, a 

ich zabudowa posuwa się w głąb działek. W zabudowie zagrodowej pojawia się 

coraz więcej usług, które funkcjonują obok produkcji rolnej, a z czasem tę produkcję 

wypierają. Powstaje też nowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub powiązana 

z usługami oraz zabudowa letniskowa. Zatem zabudowa wsi będzie miała coraz 

bardziej charakter wielofunkcyjny. 

Wykorzystując walory przyrody i krajobrazowe należy wprowadzać zabudowę 

letniskową, zabudowę usługową – ośrodki turystyczne i agroturystykę: 

W kształtowaniu rolniczej przestrzeni produkcyjnej w studium kierowano się zasadę 

lokalizowania nowej zabudowy w enklawach i w sąsiedztwie istniejącej zabudowy, 

na gruntach nadających się pod zabudowę, posiadających odpowiednie uzbrojenie 
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lub łatwość jego wykonania, o relatywnie  najniższej przydatności do produkcji 

rolnej. Zasady zagospodarowania terenów rolnych zostały określone w rozdziale III 

punkty 4, 5 i 6. 

2. Tereny leśne 

2.1. Kształtowanie leśnej przestrzeni produkcyjnej 

Gospodarka leśna będzie prowadzona według następujących zasad: 

– utrzymania trwałości lasów i ciągłości wykorzystania ich wielostronnych funkcji 

tj. funkcji środowiskotwórczych, społecznych (pozaprodukcyjnych), ochronnych 

i gospodarczych (produkcyjnych),  

– powiększania zasobów leśnych poprzez zalesianie gruntów porolnych 

wskazanych w uproszczonych planach urządzania lasów i wzmagania ich 

korzystnego wpływu na warunki życia człowieka i funkcjonowania całości 

przyrody,  

– powszechnej ochrony lasów. 

Podstawowym warunkiem utrzymania trwałości lasów i wykorzystania ich 

wszechstronnej użyteczności jest prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z ustaleniami 

planów urządzania lasów państwowych lub uproszczonych planów urządzania lasów 

niepaństwowych i w oparciu o zasady i instrukcje funkcjonujące w leśnictwie, a także 

doskonalenia jej na podstawach ekologicznych. 

Jednym z podstawowych czynników decydujących o trwałości lasów jest ograniczanie 

procesów degradacji stosunków wodnych w lasach. W tym celu konieczne jest: 

– zachowanie w stanie zbliżonym do naturalnego i odtworzenie śródleśnych 

zbiorników i cieków wodnych, 

– zachowanie w dolinach rzek lasów łęgowych, olsów i innych naturalnych formacji 

przyrodniczych jako ostoi rzadkich gatunków roślin i zwierząt oraz regulatorów 

wilgotności siedlisk i mikroklimatu, 

– zachowanie w stanie nienaruszonym śródleśnych nieużytków (bagna, torfowiska, 

leśne łąki) wraz z ich florą i fauną w celu ochrony pełnej różnorodności 

przyrodniczej i dalsze traktowanie ich jako użytki ekologiczne. 

2.2  Zalesienia 

Na rysunku studium pn „ Kierunki” wskazano jeden obszar proponowany do zalesienia 

zgłoszony przez Nadleśnictwo Garwolin. Dopuszcza się wprowadzanie nowych zalesień 
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nie oznaczonych na rysunku studium „ Kierunki”, stosując następujące zasady: 

1) grunty orne klas od V do VI z, które nie rokują możliwości prowadzenia gospodarki 

    rolnej oraz łąki klas od V do VI i pastwiska klas od V do VI z, które nie stanowią   

    potencjalnych użytków zielonych, a bezpośrednio przylegają do kompleksów leśnych, 

2) tereny po wyeksploatowaniu piasku i żwiru, 

3) grunty wyższych klas bonitacyjnych stanowiące śródleśne enklawy i półenklawy. 

Na obszarze gminy Trojanów występują lasy wodochronne ( m. Trojanów) i 

glebochronne ( m. Podebłocie). 

 

XIII. OBSZARY SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA POWODZIĄ 

W gminie Trojanów obszary szczególnego zagrożenia powodzią zajmują znaczną część 

doliny rzeki Okrzejki. Tereny te nie są zainwestowanie, z wyjątkiem pojedynczej 

zabudowy zagrodowej . 

 RZGW Warszawa sporządziło w 2006 r. „Studium dla potrzeb planów ochrony 

przeciwpowodziowej – Etap II rzeka Okrzejka”. W dniu 15.04.2015 r RZGW Warszawa 

przekazał do Urzędu gminy Trojanów mapy zagrożenia powodziowego, które zostały 

sporządzone dla  części  doliny rzeki Okrzejki. 

Opracowane przez RZGW studium oraz mapy zagrożenia powodziowego stanowią 

materiały wyjściowe do określenia zasad ochrony przeciwpowodziowej w Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trojanów. 

W zakresie ochrony przed powodzią na rysunkach studium pn ”Kierunki” zostały 

wskazane: 

1) obszary szczególnego zagrożenia powodzią, tj.: 

  -  obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 

     raz na 100 lat; 

   - obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 

     raz na 10 lat; 

2)  obszary, na których prawdopodobieństwo wysąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz 

     na 500 lat; 

3) obszary obejmujące tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub 

    uszkodzenia wału przeciwpowodziowego; 

Na ww. obszarach obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia wynikające z przepisów 
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odrębnych dotyczących ochrony przed powodzią, a w szczególności określonych w 

ustawie Prawo wodne. Na obszarach tych zabrania się wykonywania robót oraz 

czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie 

powodziowe lub zanieczyszczających wody, a w szczególności zabrania się 

wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy obiektów budowlanych, z wyjątkiem dróg 

rowerowych lub wyznaczenia szlaku pieszego. Od zakazów określonych w ustawie 

Prawo wodne dla obszarów szczególnego zagrożenia powodzią istnieje zwolnienie, które 

można uzyskać w drodze decyzji wydanej przez dyrektora RZGW, który je wyda, jeżeli 

nie utrudni to ochrony przed powodzią. 

Obszary szczególnego zagrożenia powodzią powinny pełnić rolę naturalnych polderów 

przeciwpowodziowych np. w postaci  łąk zalewowych. 

Istniejąca zabudowa położona w granicach obszarów szczególnego zagrożenia 

powodziowego stwarza niebezpieczeństwo dla ludzi i ich mienia. W związku z tym 

dopuszcza się wyłącznie  jej  przebudowę  lub nadbudowę, pod warunkiem zachowania  

zgodności z przepisami ustawy Prawo wodne. 

 

XIV. OBSZARY NARAŻONE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO OSUWANIA 

         SIĘ MAS ZIEMNYCH 

Tereny zagrożone osuwaniem się skarp lub zboczy położone są w dolinie rzeki Okrzejki 

w miejscowościach; Jabłonowiec, Dębówka, Kozice i Życzyn. Na tych terenach 

obowiązuje zakaz zabudowy. Ustala się obowiązek zachowania, pielęgnacji i 

uzupełniania roślinności ograniczającej erozję skarp i zboczy oraz utrzymującej ich 

stabilność. 

 

XV. OBIEKTY LUB OBSZARY, DLA KTÓRYCH WYZNACZA SIĘ W ZŁOŻU 

KOPALINY FILAR OCHRONNY. 

     W studium zostały wyznaczone tereny powierzchniowej eksploatacji surowców 

naturalnych oznaczone symbolem PE. W południowo – zachodniej części gminy 

Trojanów znajduje się obszar i teren górniczy „Stężyca 1”. 

Dla terenów eksploatacji surowców naturalnych obowiązuje zachowanie  filarów 

ochronnych określonych w przepisach odrębnych. 
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XVI. OBSZARY POMNIKÓW ZAGŁADY I ICH STREF OCHRONNYCH. 

Na terenie gminy nie występują obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych. 

 

XVII.OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEKSZTAŁCEŃ, REHABILITACJI LUB 

REKULTYWACJI LUB REMEDIACJI 

  Na terenie gminy Trojanów nie zidentyfikowano  obszarów wymagających rehabilitacji,  

przekształceń,  rekultywacji lub remediacji. 

 

XVIII.  OBSZARY ZDEGRADOWANE 

W  gminie Trojanów nie ma obszarów zdegradowanych. 

  

XIX. GRANICE TERENÓW ZAMKNIĘTYCH I ICH STREF OCHRONNYCH 

Tereny zamknięte to tereny linii kolejowej Warszawa- Pilawa – Dęblin oraz tereny 

specjalne IS (poligon wojskowy) we wsi Podebłocie. Granice tych terenów zostały 

wskazane na rysunku studium pn „ Kierunki”. 

Dla terenów kolejowych wyznacza się strefy ochronne o szerokości 20 m, w których 

obowiązuje: 

- zakaz lokalizacji budynków i budowli w odległości mniejszej niż 10 m od granicy 

terenu zamkniętego – linii kolejowej oraz w odległości mniejszej niż 20 m od osi 

skrajnego toru kolejowego, za wyjątkiem budynków i budowli przeznaczonych do 

prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania linii kolejowej oraz do obsługi przewozu 

osób i rzeczy. 

 

XX. OBSZARY FUNKCJONALNE O ZNACZENIU LOKANYM 

Nie wyznacza się obszarów funkcjonalnych o znaczeniu lokalnym. 

 

XXI.UZASADNIENIE ZAWIERAJĄCE OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH 

ROWIĄZAŃ ORAZ SYNTEZA USTALEŃ  PROJEKTU STUDIUM. 

1. Wstęp 

Studium jest dokumentem planistycznym określającym politykę zagospodarowania 

przestrzennego  sporządzonym dla całego obszaru gminy.  Pełni ono rolę koordynacyjną 

w programowaniu rozwoju gminy, a także przy sporządzaniu miejscowych planów 
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zagospodarowania przestrzennego. 

Studium składa się z dwóch części: uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, 

gdzie znajduje się charakterystyka stanu istniejącego wraz z oceną dotychczasowego 

zagospodarowania, oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego zawierających 

ustalenia, zasady ochrony, kierunki zmian, a także wytyczne do miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodnie z uchwałą Nr XXXV/137/2013 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 10 

czerwca  2013r.w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany  Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trojanów opracowano projekt 

studium sporządzony dla obszaru całej gminy. 

Ze względu na zaktualizowanie dokumentu Studium w bardzo wielu zagadnieniach  

zmianą objęto całość tekstu i rysunków Studium  i zrezygnowano z ich wyróżnienia . 

Opracowany projekt studium  i uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego  gminy Trojanów  na formę jednolitego dokumentu. 

Potrzeba opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania 

przestrzennego gminy Trojanów wynikała zarówno z przesłanek formalnych i 

merytorycznych, jak i oczekiwań mieszkańców dotyczących wyznaczenia nowych 

terenów pod różne funkcje. 

 Przy opracowaniu Studium kierowano się kryteriami wynikającymi z oceny i analizy 

istniejącego stanu zagospodarowania, wniosków złożonych do studium, decyzji o 

warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 

uwarunkowań wynikających z Planu Województwa Mazowieckiego, Programu Ochrony 

Środowiska dla gminy Trojanów z 2012 r. i  programów branżowych. 

Kierunki zagospodarowania  przestrzennego gminy oraz jej polityka przestrzenna  

określona w niniejszym Studium została określona z  uwzględnieniem zasad 

zrównoważonego rozwoju, tj z zachowaniem trwałości podstawowych wartości 

środowiska przyrodniczego i równowagi przyrodniczej, zintegrowanej z procesami 

rozwoju społeczno- gospodarczego. 

2.Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy 

Gmina Trojanów nie posiada dużego potencjału  naturalnego dla rozwoju  działalności 

pozarolniczej. Przesądza to o trzech głównych kierunkach rozwoju przestrzennego 

obejmujących: 
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1)  kontynuację działalności rolniczej jako głównego działu gospodarki gminy, 

2) optymalizację wykorzystania istniejących zasobów naturalnych i 

wytworzonych, 

3)  tworzenie ułatwień dla lokalizacji pozarolniczych aktywności gospodarczych. 

W celu ochrony rolniczej przestrzeni produkcyjnej wskazano w Studium: 

1) system terenów otwartych obejmujących tereny rolnicze bez prawa zabudowy 

lub z dopuszczeniem wyłącznie zabudowy  ekstensywnej związanej integralnie 

z rolnictwem i leśnictwem (ewentualnie agroturystyką i turystyką, jako 

działalnością uzupełniającą), 

    2)  tereny zainwestowania  obejmujące istniejące i projektowane tereny przeznaczone  

          pod zabudowę oraz tereny nowe  przeznaczone głównie pod funkcje rekreacyjne,   

         wypoczynkowe i turystyczne w mniejszym stopniu pod usługi i przemysł. 

W północno- wschodniej części gminy jako podstawowe wskazano w Studium funkcje 

rolnicze i zabudowę zagrodową,  które uzupełniają: funkcja mieszkaniowa jednorodzinna 

i usługowa oraz w mniejszym stopniu funkcja produkcyjno- usługowa. 

Funkcje pozarolnicze, głównie rekreacyjno – wypoczynkowe powinny rozwijać się w 

południowo – zachodniej części gminy. 

W Studium wskazano standardy i warunki realizacji zabudowy i zagospodarowania  

przestrzennego. 

3. Kierunki ochrony środowiska przyrodniczego 

Do głównych celów  polityki zagospodarowania przestrzennego gminy  w zakresie 

ochrony środowiska i jego zasobów należą: 

1) ochrona jakości wód powierzchniowych i podziemnych, 

2) ochrona jakości powietrza atmosferycznego, 

3)  zapobieganiu przekształcaniu i degradacji powierzchni ziemi, 

4) ochrona przed hasłem komunikacyjnym, 

5) wdrożenie nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami i odprowadzania 

ścieków sanitarnych, 

6) ochrona  walorów środowiska, przyrody i krajobrazu, 

W studium wyznaczone zostały główne kierunki ochrony środowiska i kształtowania 

funkcji przyrodniczych, do których należy utrzymanie ciągłości przestrzennej i 

funkcjonalnej obszarów o szczególnych wartościach przyrodniczych i krajobrazowych. 
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Są to: dolina rzeki  Okrzejki i jej dopływów, obszar Natura 2000, projektowany rezerwat 

przyrody ”Górki”, cztery projektowane użytki ekologiczne i cztery pomniki przyrody. 

4. Ochrona dziedzictwa kulturowego 

Celem ochrony wartości kulturowych jest utrwalenie tożsamości i odrębności regionu 

oraz ochrona historycznie ukształtowanych obszarów, zespołów zabytkowych, a także 

pojedynczych obiektów. 

Wyodrębniono następujące cele działań na rzecz ochrony  zasobów przedstawiających 

wartość kulturową : 

1) zachowanie i ochrona obiektów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków oraz 

do gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków, 

2) wykluczenie lokalizowania nowych obiektów dysharmonizujących z 

historycznym sąsiedztwem i przesłaniających obiekty zabytkowe, 

3) uwzględnienie wymogów ochrony archeologicznej, 

4) zachowanie i ekspozycja zasobów krajobrazu kulturowego 

W tym celu w studium określono: 

1) obiekty i obszary zabytkowe wpisane do rejestru zabytków, objęte ochroną na 

podstawie przepisów odrębnych, 

2) obiekty i obszary zabytkowe wskazane do ochrony do których należą 

– obiekty ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków, 

– zaewidencjonowane stanowiska archeologiczne, 

– strefy  ochrony konserwatorskiej i archeologicznej. 

5. Rozwój systemu  komunikacyjnego 

Układ drogowy gminy będzie tworzył system, składający się z : 

1) układu podstawowego do którego zaliczają się:  

  - droga krajowa nr 17 – docelowo droga ekspresowa klasy S 

-  droga powiatowa klasy głównej G  nr 1330W relacji Garwolin- Oziemkówka -   

    Miastków Kościelny – Zwola Poduchowna – Żelechów – Dudki – Trojanów 

-  pozostałe drogi powiatowe klasy Z i L 

2) układu obsługującego o znaczeniu lokalnym, do którego zaliczają drogi gminne i 

wewnętrzne. 

Układ podstawowy będzie pełnił nadrzędne funkcje, wynikające z kierunków rozwoju 

systemu transportowego  województwa, służąc powiązaniom regionalnym i 
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międzyregionalnym, a także  ważniejszym powiązaniom  wewnętrznym.  

Zadaniem układu obsługującego będzie zapewnienie bezpośredniego dojazdu i obsługa 

zagospodarowania, wyprowadzenie ruchu na  układ podstawowy oraz zapewnienie 

powiązań zewnętrznych i wewnętrznych, nie obsługiwanych przez układ podstawowy. 

              System komunikacyjny gminy uzupełnia istniejąca linia kolejowa Nr 7 relacji 

Warszawa –  Lublin – Dorohusk realizująca połączenia międzyregionalne i lokalne. 

6. Rozwój infrastruktury technicznej 

Celem polityki rozwoju infrastruktury technicznej jest rozwój  gwarantujący sprawne  i 

pewne funkcjonowanie systemów zasilających i odprowadzających, obsługujących 

wszystkie tereny zabudowy istniejącej i projektowanej, a w pierwszej kolejności tereny 

zabudowy zawartej. 

W Studium określono kierunki dotyczące polityki rozwoju infrastruktury technicznej 

polegające na: 

1) nie ograniczaniu możliwości, rozbudowy i przebudowy istniejącej infrastruktury 

technicznej, 

2) odpowiednim usytuowaniu sieci infrastruktury technicznej - sieci powinny być 

prowadzone  przez tereny dróg publicznych, przy spełnieniu warunków 

określonych w przepisach odrębnych, a w przypadku braku takiej możliwości   

przez tereny przeznaczone na inne funkcje, 

3) zaleceniu realizacji infrastruktury technicznej równolegle z  procesem budowy 

budynków, 

4) rozwoju odnawialnych źródeł energii poprzez budowę prosumenckich instalacji 

paneli fotowoltaicznych, instalacji solarnych, pomp ciepła, małej energetyki 

wodnej oraz elektrowni wiatrowych o mocy do 40 kW. 

5) wykluczeniu lokalizacji obszarów farm wiatrowych o mocy przekraczającej  

             100 kW i ich stref ochronnych 

Priorytetowym celem rozwoju infrastruktury technicznej określonym w Studium jest 

budowa oczyszczalni ścieków w miejscowościach Korytnica i Podebłocie oraz sieci   

kanalizacji sanitarnej. 

                                                                                            

 

                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy 
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