
UCHWAŁA NR XLII/350/2018 
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 

z dnia 14 sierpnia 2018 r. 
 

w sprawie zatwierdzenia Planu rozwoju miejscowości Sucha na lata 2018 – 2022. 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 994 ze zm.1) w związku z § 4 pkt 6 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017r., 
poz. 1737) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy 
finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje 
typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków                        
i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na 
obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
oraz uchwałą Nr 1/2018 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Sucha z dnia 09.08.2018 r., Rada 
Miasta i Gminy Białobrzegi uchwala: 

§ 1. Zatwierdza się Plan rozwoju miejscowości Sucha na lata 2018 – 2022 stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 

Marcin Osowski 

                                                           
1 zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 1000, poz. 1349 oraz poz. 1432 



 

UZASADNIENIE 

 

W związku z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 
(Instytucja Wdrażająca) naborem w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie                     
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, niezbędnym jest załączenie                
do wniosku uchwały Rady Miasta i Gminy, w której to Rada zatwierdza Plan rozwoju 
miejscowości, w której planuje się lokalizować operację objętą wnioskiem. 

Z uwagi na to, iż samorząd gminy planuje ubiegać się o dofinansowanie na budowę świetlicy 
wiejskiej w Suchej, w której będzie możliwe prowadzenie działań z zakresu szeroko 
rozumianej kultury, niezbędne jest podjęcie uchwały zatwierdzającej plan rozwoju. 

Plan rozwoju miejscowości Sucha przyjęty został do realizacji na Zebraniu Wiejskim w dniu 
9 sierpnia 2018 roku.  
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Załącznik Nr 1  
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1. WPROWADZENIE DO PLANU ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI 
 
 
 

Miejscowość Sucha jest jedną z 10 wsi sołeckich wchodzących w skład Gminy 
Białobrzegi, posiadającej status gminy miejsko – wiejskiej. Gmina położona jest na Nizinie 
Mazowieckiej, a administracyjnie – w powiecie białobrzeskim, województwie mazowieckim. 
 

Plan rozwoju miejscowości jest mini strategią. Tworzy, wraz z wieloletnią prognozą 
finansową Miasta i Gminy, dobrą podstawę do prowadzenia zintegrowanej, planowej polityki 
rozwoju. Wszystkie dokumenty strategiczne opracowywane są z udziałem lokalnej 
społeczności, a potem przyjmowane do realizacji stosownymi uchwałami Rady Miasta i 
Gminy, a niektóre – jak plany rozwoju lub plany odnowy miejscowości – uprzednimi 
uchwałami zebrań wiejskich. Posiłkując się oceną zasobów wsi i analizą SWOT dokonano 
podczas tych zebrań ustalenia zadań do realizacji i wytyczono cele do osiągnięcia. Tak więc 
zapewniono udział mieszkańców w tworzeniu Planu, jego realizacji, a potem ocenie 
wykonania. 
 
Korzyści wynikające z posiadania Planu rozwoju miejscowości to: 

 możliwość ubiegania się o środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014 – 2020; 

 inwentaryzacja i realna ocena posiadanych zasobów w zakresie środowiska, potencjału 
społecznego, infrastruktury, oraz środków finansowych; 

 jasno określone w Planie cele i harmonogram ich realizacji, umożliwiające stałe 
monitorowanie postępów i możliwość wprowadzania bieżących korekt w działaniach służących 
realizacji założonych zamierzeń, z udziałem całej lokalnej społeczności; 

 zrealizowanie prawdziwego partnerstwa władz lokalnych i mieszkańców miejscowości, 
podczas uzgadniania różnych opinii, pomysłów i koncepcji wymagających odpowiedzialności i 
gotowości kompromisu. Plan rozwoju miejscowości jako wspólnie wypracowany consensus 
przy określaniu programu rozwoju sołectwa jest dokumentem, z którym będzie identyfikowała 
się społeczność lokalna, 

 realistyczna ocena mocnych i słabych stron miejscowości, co w znaczący sposób może 
pobudzić lokalną społeczność do podejmowania dodatkowych działań, mających na celu 
uniknięcie potencjalnych problemów wynikających z obecnego, niedoskonałego stanu 
faktycznego.  

 
Plan rozwoju jest dokumentem otwartym, co daje możliwość modyfikacji i aktualizacji 

w zależności od zmieniającej się rzeczywistości społeczno – gospodarczej, potrzeb lokalnej 
społeczności oraz możliwości finansowych. Oznacza to, że do Planu mogą być 
wprowadzane nowe zadania lub zmianie ulegać może kolejność realizacji już przyjętych. 
Stały pozostaje natomiast główny cel, którym jest trwałe dążenie do poprawy jakości życia 
mieszkańców 
 

Niniejszy Plan został przyjęty przez Zebranie Wiejskie w dniu 9 sierpnia 2018 roku i 
stanowi załącznik do wniosku Gminy w ubieganiu się o wsparcie inwestycji realizowanych z 
działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach PROW 2014-
2020. 
 

2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI 
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Pierwsze pisemne wzmianki dotyczące miejscowości Sucha pochodzą z 1369 roku. 
Wówczas w niniejszej wsi osiedlili się Bylinowie herbu Odrowąż. Na przełomie dziejów wieś 
posiadała jeszcze wielu właścicieli. W 1417 roku Sucha znajdowała się w posiadaniu 
dziedzica Wiesława Bylina, zaś w 1470 roku jej właścicielami byli dziedzice Stanisław i Jan 
Tomasz Bylinowie. Po niespełna stu latach przeszła ona w ręce Szynowskich. W połowie 
XVIII wieku jej właścicielem została rodzina Kożuchowskich. Natomiast pod koniec 
niniejszego wieku dobra wsi przynależały do rodu Wodzińskich, którzy pozostali jej 
prawowitymi właścicielami do początku pierwszej wojny światowej. W 1875 roku Tadeusz 
Wodziński wybudował pałac, w którym podczas drugiej wojny światowej stacjonował 
niemiecki oddział lotników. Oddział ten został zwycięsko zaatakowany przez oddział AK 
Jerzego Dąbrowskiego „Longina”. Następnie miejscowość pozostawała w posiadaniu rodziny 
Glinków, którą podczas drugiej wojny światowej za zaangażowanie w walkę z okupantem 
hitlerowskim zesłano do obozów koncentracyjnych, gdzie została wymordowana1. 

Wieś Sucha posiada naturalne walory sprzyjające rozwojowi turystyki oraz rekreacji                  
pieszo - rowerowej. Niewątpliwie specyficznego uroku niniejszej miejscowości nadaje 
zachowany niemal w niezmienionym kształcie krajobraz doliny niewielkiego cieku wodnego 
stanowiącego prawy dopływ nieuregulowanej rzeki Pierzchnianki, czyste powietrze oraz lasy 
z cennymi drzewostanami. Całość tego atrakcyjnego regionu uzupełniają pomniki przyrody 
oraz świeckie zabytki.  

Pomimo posiadania przez analizowane sołectwo wielu walorów przyrodniczych oraz cennych 
obiektów zabytkowych, turystyka i rekreacja w Suchej jest słabo rozwinięta. Aby zniwelować 
bariery rozwoju turystyki na opisywanym obszarze należy dążyć do rozbudowy bazy 
turystyczno-rekreacyjnej oraz do utrzymania w dobrym stanie istniejących zasobów, 
zalesiania terenów nieprzydatnych rolniczo, rozbudowy systemów retencji oraz 
przygotowania terenów pod inwestycje letniskowe i związane z obsługą ruchu turystycznego. 

 

                                                           
1 Historia miejscowości została opracowana na podstawie zbiorów prywatnych mieszkańca Białobrzegów, pana 
Adama Bolka. 
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3. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI  

 
MIEJSCOWOŚCI  

 

 

3.1. Zasoby przyrodnicze 
 

Wieś Sucha, podobnie jak cała gmina Białobrzegi, wg regionalizacji opracowanej przez                
J. Kondrackiego (1994, 1998, 2001), usytuowana jest w pasie Niziny Mazowieckiej w obrębie 
mezoregionu zwanego Równiną Radomską. Obszar ten cechuje się w znacznej większości 
płaską i niskofalistą powierzchnią, co sprzyja rozwojowi rolnictwa. Na opisywanym terenie          
w znikomej ilości występują także pagórki morenowe.  

Biorąc zaś pod uwagę podział Polski na jednostki tektoniczne, rozpatrywana miejscowość 
leży na pograniczu Niecki Warszawskiej oraz antyklinorium kujawsko-pomorskiego. Podłoże 
niniejszego terenu jest zbudowane z utworów mezozoiku, które stanowi jura i kredy przykryte 
młodszym utworami,  przede wszystkim czwartorzędowymi.  

Podział Polski na dzielnice rolniczo-klimatyczne lokalizuje opisywaną wieś w skrajnie 
południowej części dzielnicy środkowej. Według badań stacji meteorologicznych w Warce             
i w Nowym Mieście, klimat gminy Białobrzegi, a tym samym miejscowości Sucha, 
przedstawia się następująco: 

 Średnia roczna temperatura: +7,50C; 
 Średnia temperatura najcieplejszego miesiąca: +18,30C; 
 Średnia temperatura najchłodniejszego miesiąca: –3,410C; 
 Średnioroczne opady atmosferyczne: 548 mm; 
 Długość okresu wegetacyjnego: 170-217 dni; 

Wiatry wiejące w miejscowości Sucha obierają zazwyczaj kierunek zachodni i południowo-
zachodni, najrzadziej pojawiają się natomiast wiatry z północnego wschodu.   
Tereny Suchej charakteryzują się korzystnymi warunkami klimatycznymi, sprzyjającymi 
rozwojowi rolnictwa oraz rekreacji.  

Sołectwo Sucha usytuowane jest w dolinie niewielkiego cieku wodnego stanowiącego prawy 
dopływ rzeki Pierzchnianki. Ponadto podczas pór roku, charakteryzujących się dużymi 
opadami, można zaobserwować sezonowe śródpolne „oczka” wodne.  

Gleby analizowanego sołectwa należą do piaszczystych lekkich oraz do gleb wytworzonych z 
glin zwałowych. Biorąc pod uwagę klasę bonitacyjną podłoża, można zaobserwować przede 
wszystkim gleby posiadające V i VI klasę. Grunty te odznaczają się stosunkowo niską 
jakością dla produkcji rolnej. Nieznaczne ilości gleb lepszych klas bonitacyjnych 
zidentyfikowano w południowo – zachodniej części wsi.  

Miejscowość znajduje się w strefie ochronnej zwanej „Doliną Pilicy i Drzewiczki”, 
znamionującej się ogromnymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi. Na jej obszarze 
znajdują się duże połacie cennych biocenotycznie łąk oraz skupisk leśnych, głównie                    
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w postaci olsów oraz lasów łęgowych. Lasy zlokalizowane na obszarze Suchej odznaczają 
się wysokim stopniem naturalności. Są one pozostałością po dawnej Puszczy Białobrzeskiej, 
w której dominuje drzewostan sosnowy i dębowy.  

Ponadto na niniejszym areale zdiagnozowano występowanie awifauny lęgowej                        
oraz obecność rzadkich gatunków ptaków zaliczanych do systemu ostoi ptaków o randze 
europejskiej. Na opisywanym areale występuje 149 gatunków ptaków, w tym 124 gatunki 
lęgowe. Dwa gatunki lęgowe: błotniak stawowy i kropiatka wymienione są również                       
w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt” jako zagrożone wyginięciem. Ochroną prawną objęto 
także 10 gatunków ssaków występujących na niniejszym obszarze: bóbr, łasica, chomik, 
wiewiórka, zębiełek białawy, rzęsorek rzeczek, ryjówka malutka, ryjówka aksamitna, kret, jeż. 
Dziewięć z nich należy do zwierzyny łownej. 

Środowisko przyrodnicze na terenie Suchej jest szczególnie cenne, a jego stan na chwilę 
obecną jest zadowalający.  

Oprócz strefy krajobrazu chronionego „Dolina Pilicy i Drzewiczki”, która swym zasięgiem 
obejmuje Suchą, na terenie wsi zlokalizowany jest także inny obszar podlegający ochronie. 
Jest nim zabytkowy XVIII wieczny park wiejski wchodzący w skład zespołu                   
pałacowo – parkowego w Suchej. W niniejszym parku można spotkać wiele pomników 
przyrody: 7 sztuk dębu szypułkowego, 6 sztuk jesionu wyniosłego oraz 2 olsze czarne. 
 

3.2. Mieszkańcy wsi Sucha 
 

Analizowany obszar zamieszkuje 1 209 osób, w tym 633 kobiet i 576 mężczyzn, co daje nam 
zbliżony odsetek mieszkańców pod względem płci, odpowiednio 52,36% oraz 47,64%.  

Na podstawie archiwalnych danych można zauważyć w latach 2003 – 2018 systematyczny 
wzrost liczby ludności. W badanym okresie liczba mieszkańców sołectwa zwiększyła się z 
1 030 osób do 1 209 osób, czyli aż o 17,38%, podczas gdy na terenie całej gminy 
Białobrzegi w analogicznym okresie przyrost naturalny wyniósł niecałe 0,2%. Sytuacja ta jest 
związana z zaobserwowanym w ostatnich latach zjawiskiem napływu mieszkańców 
sąsiedniego miasta Białobrzegi na teren analizowanej miejscowości. Wiele osób decydując 
się na przeprowadzkę z bloków wybiera pobliskie wsie. Jedną z takich miejscowości jest 
Sucha. Jej położenie w sąsiedztwie Białobrzegów oraz posiadanie Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego dla miejscowości Sucha z przeznaczeniem wsi na cele zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi, zachęcają ludność miejską do 
osiedlania się na jej obszarze. Obecnie na analizowanym terenie powstaje wiele nowych 
domów jednorodzinnych, których mieszkańcy nie zajmują się rolnictwem. Sytuacja ta nie 
tylko przyczynia się do zwiększenia liczby jej mieszkańców, ale stwarza również szansę na 
rozwój społeczno – gospodarczy sołectwa 

 
3.3. Infrastruktura techniczna  

 

Wodociągi i kanalizacja 
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Wieś stanowiąca przedmiot niniejszego Planu jest w pełni zwodociągowana. Sieć 
wodociągowa zlokalizowana na terenie miejscowości wynosi około 12,5 km, do której 
wykonano 320 szt. przyłączy, stanowiących łącznie 6,9 km.  
Społeczność lokalna zostaje zaopatrywana w wodę pitną pozyskiwaną z ujęcia wody 
głębinowej zlokalizowanej na południowo – zachodnim krańcu miasta Białobrzegi. W skład 
niniejszego obiektu wchodzą trzy studnie głębinowe o łącznej wydajności równej 6 050 m3/d 
oraz stacja uzdatnia wody o wydajności wynoszącej ok. 5 200 m3/d. 
Ogólny stan sieci wodociągowej na terenie Suchej jest bardzo dobry. Woda pochodząca z 
wodociągu miejskiego jest dobrej jakości oraz spełnia wszelkie obowiązujące normy.  

Obecnie istniejąca infrastruktura w zakresie zaopatrzenia w wodę jest wystarczająca. Jednak 
ze względu na znaczną rozbudowę wsi, związaną z rozwojem mieszkalnictwa 
jednorodzinnego, rośnie zapotrzebowanie na dodatkowe przyłącza dostarczające wodę pitną 
nowo wydzielonym działkom siedliskowym. 

Na terenie wsi brak jest kanalizacji sanitarnej, która jest w trakcie budowy. Obecnie sytuacja 
ta wymusza na mieszkańcach korzystanie z przydomowych oczyszczalni ścieków, których na 
analizowanym terenie jest niewiele. Większość społeczności lokalnej odprowadza i gromadzi 
nieczystości płynne w zbiornikach indywidualnych – szambach. Ich stan techniczny w 
większości wymaga poprawy. 

Mieszkańcy mają możliwość korzystania ze zlewni Oczyszczalni Ścieków w Białobrzegach, 
która jest oczyszczalnią biologiczną z podwyższonym usuwaniem biogenów. Jednak ze 
względu na konieczność ponoszenia opłat za wozy asenizacyjne, wywożące ścieki do 
oczyszczalni, społeczność lokalna stara się zarządzać płynnymi odpadami bytowymi we 
własnym zakresie. 

Sieć gazowa 

Obszar wsi jest w części zgazyfikowany. Długości sieci gazowej na terenie miejscowości 
wynosi około 3 km. Dzięki 50 przyłączom, dostęp do niniejszej sieci uzyskało około 200 
mieszkańców.  
Analizowana miejscowość zaopatrywana jest w gaz ziemny, wysokometanowy, zaazotowany 
z krajowego systemu gazowniczego rurociągiem Ø300 relacji Lubienia – Sękocin, 
przebiegający wzdłuż drogi E-77 i okalający miasto Białobrzegi od strony zachodniej. 

Stan istniejącej sieci gazociągowej jest bardzo dobry. Aby jednak w pełni zaspokoić potrzeby 
mieszkańców w zakresie dostępu do gazu ziemnego, należy rozbudować obecną sieć 
gazociągową.  

Sieć drogowa 

Przez wieś przebiegają dwa główne ciągi komunikacyjne: 

 droga powiatowa Białobrzegi – Sucha – Stawiszyn /ulica Białobrzeska/ (stan drogi 
dobry); 

 droga powiatowa Sucha – Kamień /ulica Szlachecka/ (stan drogi dobry). 
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Sołectwo położone jest bardzo korzystnie względem trasy szybkiego ruchu S7 (E-77), która 
przebiega w niedalekiej odległości od Suchej. Daje to ogromne możliwości rozwoju wsi i 
zwiększa jej atrakcyjność osadniczą. Ponadto na rozpatrywanym terenie istnieje sieć dróg 
gminnych, których stan jest niezadowalający. Większość dróg gminnych posiada 
nawierzchnię gruntową lub częściowo utwardzoną, którą należy sukcesywnie modernizować. 

Sprawnie funkcjonujący lokalny system komunikacyjny zmniejsza zagrożenie wypadkami 
drogowymi, a także minimalizuje uciążliwość ruchu drogowego dla mieszkańców. 

Gospodarka energetyczna 

Opisywana miejscowość jest w pełni zelektryfikowana. Głównym źródłem zasilania w energię 
elektryczną Suchej jest stacja transformatorowa 110/15 kV z jednym transformatorem 10 
MVA, która zlokalizowana jest w południowo-wschodniej stronie miasta Białobrzegi. Niniejsza 
stacja zasilana jest liniami 110 kV relacji Dobieszyn – Białobrzegi i Białobrzegi – Mogielnica. 
Stacje transformatorowe 15/04 kV rozlokowane na terenie wsi zasilane są liniami 
napowietrznymi 15 kV wyprowadzonymi z Głównego Punktu Zasilania.  
 

3.4. Infrastrukturę społeczną tworzą: 

 
remiza strażacka OSP, publiczny plac zabaw, boisko sportowe Klubu Sportowego ZODIAK 
Sucha dobrze utrzymane, ale bez szatni i podstawowego zaplecza socjalnego, a dla 
młodszego pokolenia Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej. We wsi są także sklepy, 
będące doraźnym, przypadkowym miejscem spotkań mieszkańców. Brak przystosowanego 
do potrzeb miejsca, w którym lokalna społeczność mogłaby się spotykać i rozwijać relacje, 
jest głównym problemem wsi. 
 

3.5. Kapitał społeczny miejscowości 
 
czyli zdolność mieszkańców do współpracy, mobilizowania się i łączenia zasobów dla 
osiągania wspólnie obranych celów współtworzą głównie: Sołtys i Rada Sołecka oraz 
Ochotnicza Straż Pożarna. Organizacje te podejmują działania – w zakresie na jakie pozwala 
im skromne zaplecze materialne – ożywiające społeczność lokalną. Mają one charakter 
społeczny, kulturalny, sportowo – rekreacyjny, integracyjny. Jednoczy to, jako tako, 
mieszkańców, wzbogaca życie wsi i zapewnia minimum komfortu zamieszkania. Wymienione 
organizacje deklarują swój udział w pracach na rzecz rozwoju wsi. Udział deklarują też 
niezrzeszeni mieszkańcy wsi. 

 
3.6. Gospodarka 

 
Sucha jest wsią rolniczą, nastawioną głównie na produkcję skierowaną na zaspokojenie 
własnych potrzeb. Na terenie miejscowości (podobnie jak w całej gminie) największy udział w 
zasiewach mają zboża, głównie pszenica oraz jęczmień, ponadto rzepak oraz ziemniaki. Są 
to podstawowe uprawy miejscowości. Ze względu na dobre warunki usłonecznienia, na 
analizowanym terenie trafiają się również sady owocowe. Większość z nich to niewielkie 
przydomowe ogrody, ale występują także większe, nastawione typowo na produkcję. Wśród 
znajdujących się w Suchej drzew i krzewów, najchętniej uprawiane są jabłonie, wiśnie                
oraz truskawki.  
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4. ANALIZA SWOT  
 

4.1. Ocena mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń   
miejscowości  

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

czyste powietrze zapewniające mało organizacji pozarządowych integrują- 
mieszkańcom zdrowe warunki życia; cych lokalną społeczność i umożliwiających 

żyzne gleby umożliwiające uprawę pozyskiwanie środków zewnętrznych na 
bardziej dochodowych roślin polowych rozwój wsi i uatrakcyjnienie w niej życia; 
i sadowniczych; brak we wsi obiektu/budynku sprzyjającego 

dość dobre położenie względem dróg, nawiązywaniu kontaktów społecznych ze 
w tym względem drogi krajowej S7; względu na położenie, cechy funkcjonalne 

wyposażenie wsi w infrastrukturę itp.; 
elektryczną, teleinformatyczną, niechęć lub krytyczny stosunek niektórych 
wodociągową, w części gazową mieszkańców do inicjatyw podejmowanych 
oraz budowana kanalizacja;  przez organizacje społeczne, co owocuje 

lokalizacja we wsi szkoły podstawowej zanikaniem lub ograniczaniem społecznej 
i dbałość o ciągłe podnoszenie jej działalności; 
poziomu; brak utwardzenia dróg dojazdowych; 

aktywnie działająca Ochotnicza Straż niskie zaangażowanie mieszkańców 
Pożarna;      w działalność społeczną 

dobrze utrzymane boisko sportowe  zbyt mała strażnica OSP 
i plac zabaw, ale z brakującym  
zapleczem socjalnym.  

  
  
  
  
  

SZANSE ZAGROŻENIA 

dostęp do środków zewnętrznych marginalizacja obszarów południowej części  
umożliwiających: województwa, w tym gminy i wsi wobec 
a) inwestowanie przez Gminę centralnej części województwa; 

i Sołectwo w podstawową migracja młodych ludzi poza wieś; 
i uzupełniającą infrastrukturę trudności ze zbytem produktów rolniczych, 

b) prowadzenie przez Sołectwo, w tym sadowniczych. 
organizacje pozarządowe z udziałem niewystarczające środki finansowe w 
mieszkańców różnorakiej budżecie gminy na realizację inwestycji  
działalności w sferze społecznej, komunalnych 
kulturalnej, rekreacyjno-sportowej  
i prozdrowotnej;  

stałe pogłębianie współpracy między  
władzami samorządowymi Gminy,  
Powiatu i LGD, a mieszkańcami wsi.  

CZYNNIKI POZYTYWNE CZYNNIKI NEGATYWNE 
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4.2.  Wnioski i rekomendacje z analizy SWOT  
 
 
1) Istnieje konieczność stworzenia warunków materialnych umożliwiających ożywienie działalności 

 społecznej wsi poprzez budowę świetlicy wiejskiej, obiektu/budynku sprzyjającego aktywizacji  
mieszkańców. 
 

2) Istnieje konieczność ochrony czystości wód poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie 
miejscowości. 
 

3) Zachodzi konieczność poszukiwania możliwości zewnętrznego finansowania na strażnicę  
Ochotniczej Straży Pożarnej. 

 
4) Istnieje potrzeba przybliżenia mieszkańcom oferty kulturalnej poprzez utworzenie filii  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach. 
 
5) Zachodzi konieczność aktywizacji lokalnej społeczności w zakresie:  
 

- uczestnictwa w rozbudowie małej infrastruktury,  
 

- organizacji  imprez  integracyjnych,  kulturalnych,  sportowych,  rekreacyjnych 
 

i innych,  
 

- celebrowania tradycji wiejskiej,  
 

- pozyskiwania środków zewnętrznych. 
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5. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH 

LOKALNĄ SPOŁECZNOŚĆ  

Cel główny Planu 
rozwoju 

miejscowości 

Cele szczegółowe, które 
zamierza się osiągnąć 

poprzez realizację 
projektów lub 
przedsięwzięć 
aktywizujących 

społeczność wsi 

Projekty / przedsięwzięcia 

Uwagi Nazwa projektu / 
przedsięwzięcia 

Podmiot 
odpowiedzial

ny za 
realizację 

Szacunkowe 
nakłady Spodziewa

ne lata 
realizacji i źródła 

finansowania 

Poprawienie 
komfortu i jakości 

życia we wsi 
wspierane udziałem 
własnym sołectwa, 

organizacji 
pozarządowych, 
mieszkańców i 

samorządu 

 

1. Poprawienie warunków 
bytowych mieszkańców 
wsi i ochrona czystości 
wód 

 

 

1. Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej 

 

Gmina 

6 mln zł 2018 - 2019  

Gmina + środki 
POIiŚ 

 

2. Poprawienie 
mieszkańcom warunków 
do korzystania z 
ogólnodostępnego, 
wspólnego obiektu 
świetlicy wiejskiej 

 

2. Budowa świetlicy wiejskiej 

 

Gmina 

1 mln zł 2019 - 2020 

Gmina + środki 
PROW 

 

3. Poprawienie 
mieszkańcom dostępu 
do kultury 

 

3. Utworzenie w świetlicy 
wiejskiej filii MGOK w 
Białobrzegach 

4. Organizacja imprez o 
charakterze kulturalnym i 
rekreacyjnym 

 

Gmina 

200 tys. zł 2021 - 2022 

Gmina 

organizacje, 
mieszkańcy 

10 tys. zł 

mieszkańcy, 
organizacje 
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4. Poprawa bezpieczeństwa  
mieszkańców 

 

5. Rozbudowa strażnicy OSP 

Gmina 
OSP, 

mieszkańcy 

500 tys. zł 2019 - 2021 

Gmina + OSP + 
PSP 
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6. WDRAŻANIE PLANU I OCENA JEGO REALIZACJI 
 
 

Rozwój wsi jest procesem wieloletnim i wielozadaniowym. Wymagać więc będzie  
respektowania dokonanych ustaleń i koordynowania ich realizacji. 
 

Zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia aktywizujące ludność będą 
współfinansowane różnymi środkami  finansowymi. Budowa  sieci  kanalizacyjnej  
koordynowana  będzie i finansowana przez Gminę przy udziale środków POIiŚ 2014-2020. 
Realizacja pozostałych zadań współfinansowana będzie ze środków PROW 2014-2020 
dysponowanych przez Lokalną Grupę Działania, bądź z funduszy Samorządu 
Wojewódzkiego i własnych samorządu gminnego i wymagać będzie koordynacji ze strony 
Sołtysa i Rady Sołeckiej. Środki dostępne są w LGD oraz w ramach konkursów 
organizowanych przez Urząd Marszałkowski w Warszawie dla sołectw i organizacji 
pozarządowych na: upiększanie i odnowę wsi, imprezy: społeczne, kulturalne, sportowe, 
rekreacyjne itp., zagospodarowanie przestrzeni publicznej, zakup towarów służących 
kultywowaniu lokalnych tradycji, rozwój małej infrastruktury służącej wsi, zachowanie i 
odtwarzanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego, na szkolenia, warsztaty itd.. W 
pozyskiwanie tych środków zaangażuje się miejscowa OSP, a w pomoc organizacyjną przy 
ich zagospodarowaniu – Rada Sołecka. Wszyscy zaś mieszkańcy zapewnią wkład własny 
wymagany przy współfinansowaniu zadań z funduszy zewnętrznych. Wkład ten może 
polegać na pracy własnej mieszkańców. Wszystko to, co opisano wyżej dotyczy sytuacji, gdy 
o środki ubiegać się będą organizacje pozarządowe, jak i OSP. 
 

W przypadku, gdy o środki zewnętrzne za pośrednictwem Gminy ubiegać się będzie 
w Samorządzie Wojewódzkim Sołectwo wkład własny pochodzić będzie w części z 
Funduszu Sołeckiego, a w części stanowić będzie wkład pracy własnej mieszkańców. 
 

Na wsi nie jest potrzebny monitoring postępu prac, każdy mieszkaniec bowiem widzi, 
co się we wsi dzieje i czy jest realizowane to, co założono. 
 

Ocena realizacji Planu będzie dokonywana przez Radę Sołecką corocznie na 
podstawie oglądu realizowanych prac, a w okresach dłuższych przez Zebranie Wiejskie. 
 

Plan rozwoju powinien być stale dostępny dla mieszkańców. Odpowiednią formą do 
tego mogą być zebrania wiejskie. 
 

Końcowa ocena realizacji powinna być dokonana po 2022 roku. 
 


