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SYNTEZA USTALEŃ
ROZWIĄZAŃ

PROJEKTU

STUDIUM

I

UZASADNIENIE

PRZYJĘTYCH

Zgodnie z art. 18, ust.2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz zgodnie z
art. 9, ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także
na podstawie uchwały Nr XLV.235.2014 Rady Gminy Rybno z dnia 4 czerwca 2014 r. Wójt Gminy
Rybno przystąpił do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Rybno.
Niniejsze studium stanowi zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Rybno z 2001 roku. W stosunku do dotychczas obowiązującego studium
pozostawiono rolnictwo jako podstawową funkcję w gminie. Nadal większość powierzchni gminy ma
pozostać w użytkowaniu rolnym.
Poniżej podano najważniejsze zmiany wprowadzone w stosunku do obowiązującego dotychczas
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 2001 roku:
W zakresie ochrony środowiska i przyrody:


utrzymano ochronę przed zabudową istniejących lasów oraz doliny rzeki Witoni i jej dopływu, przy
czym wskazano także tereny zieleni towarzyszące innym ciekom wodnym w gminie, które będą
stanowić chroniony przed zabudową trzon systemu przyrodniczego gminy;



zmniejszono zasięg „projektowanych dolesień” jedynie do terenów niezmeliorowanych, poza
glebami klas I, II, III oraz poza zwartymi kompleksami gleb klasy IV. W szczególności zalecono
zalesianie gleb marginalnych.



utrzymano „tereny rolne” jako przeznaczenie przeważające na obszarze gminy, w szczególności
nie powinny zmieniać przeznaczenia na nierolnicze grunty klas II i III, a także klasy IV;

W zakresie kierunków rozwoju osadnictwa:


utrzymano istniejące siedliska zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem przekształceń w siedliska
nierolnicze;



utrzymano zasadę uzupełniania istniejących pasm zabudowy zagrodowej poprzez kształtowanie
jednorzędowej zabudowy przyulicznej (pasma zabudowy po dwóch stronach drogi) bez
możliwości wprowadzania drugiej linii budynków mieszkalnych po tej samej stronie drogi, przy
czym:
o

nieznacznie powiększono zasięgi stref osadniczych w dostosowaniu do zrealizowanych i
planowanych inwestycji (decyzje o warunkach zabudowy),

o

zrezygnowano z wyznaczania stref osadniczych na większości użytków rolnych klas II i III,

o

oznaczono przerwy w pasach zabudowy związane z ciekami wodnymi lub liniami
elektroenergetycznymi wysokiego napięcia;



utrzymano obszar koncentracji zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności i zabudowy
usługowej nieuciążliwej we wsi Rybno, wskazując jako kierunek rozwoju północny rejon wsi
wzdłuż ulicy Borowej, gdzie gmina zamierza przystąpić do opracowania planu miejscowego;



wyznaczono osiedla zabudowy jednorodzinnej i usługowej (z ograniczeniem zabudowy
zagrodowej) także w częściach wsi Wężyki i Sarnów oraz Erminów i Karolków Szwarocki, oraz w
Złotej, tym samym podkreślając szczególną rolę tych miejscowości w strukturze osadniczej gminy;



utrzymano zabezpieczone „tereny usług oświaty” w Rybnie i Erminowie, zalecono realizację
nowych usług społecznych z zakresu oświaty (przedszkola) i kultury (świetlice i biblioteki),
szczególnie w Wężykach i Złotej.



rozszerzono funkcję „obszarów preferowanych do rozwoju usług turystyki” w Sarnowie i Zofiówce
o usługi sportu, rekreacji; wyznaczono nowe tereny tego typu w rejonie zespołów podworskich w
Złotej i Ćmiszewie Parcel, a także w Rybnie, Erminowie i Karolkowie Szwarockim, m.in. na części
wyznaczonych w studium z 2001 roku: „obszarów preferowanych do rozwoju produkcji i usług”;
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utrzymano rezerwy terenów pod nowe inwestycje usługowe i produkcyjne z zakresu obsługi
rolnictwa w Ludwikowie i Antosinie. Zmieniono lokalizację w Złotej. Wyznaczono tereny tego typu
także w Szwarocinie Nowym i w Aleksandrowie w sąsiedztwie istniejących kurników;



w dostosowaniu do istniejących obiektów zaktualizowano zasięgi terenów usługowoprodukcyjnych na terenach istniejących zakładów produkcyjnych w Sarnowie i Zofiówce oraz
utrzymano część rezerw terenowych pod takie obiekty w Ćmiszewie Parcel i Karolkowie
Szwarockim, a także wyznaczono nowe w Wężykach;



utrzymano rezerwy terenów umożliwiające rozbudowę cmentarza w Rybnie ;

W zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytków:


w niniejszym studium uwzględniono opracowaną w 2011 roku Gminną Ewidencję Zabytków; dla
każdego z obiektów niearcheologicznych podano obecną: funkcję, ew. informację o
nieużytkowaniu obiektu i pokryciu eternitem, główne użyte materiały, stan zachowania oraz
datowanie, ew. informacje o wpisie do rejestru zabytków, wnioskach o usunięcie z GEZ lub
rejestru zabytków;



wskazano obiekty zabytkowe do szczególnej ochrony, z zalecanymi funkcjami , a także wskazano
wartościowe obiekty wymagające pilnych prac konserwatorskich i remontowych.

W zakresie komunikacji


wyznaczono obszar przestrzeni publicznej w Rybnie, w którym priorytet powinien mieć ruch
pieszy;



utrzymano istniejący układ drogowy, zalecając wyposażanie dróg krajowych, wojewódzkich i
powiatowych w ścieżki rowerowe;



Zrezygnowano z forsowania zmiany drogi Ruszki-Kompina na wojewódzką. Wprowadzono
postulat zmiany klasy drogi na zbiorczą i zrezygnowano z wyznaczania obwodnicy Rybna
proponowanej orientacyjnie w studium z 2001 roku.



wskazano nowy odcinek drogi wojewódzkiej w Sarnowie i Wężykach projektowany w planie
województwa.

W zakresie infrastruktury technicznej:


w niniejszym studium uwzględniono jako istniejącą, obejmującą całą gminę, sieć wodociągową, a
także obowiązującą koncepcję kanalizacji sanitarnej zakładającą budowę sieci jedynie w
centralnej części obszaru gminy;



zgodnie z obowiązującą koncepcją kanalizacja sanitarna na większości obszaru gminy będzie
odprowadzana do przydomowych oczyszczalni ścieków;



utrzymano istniejące przebiegi linii elektroenergetycznych najwyższych napięć i wysokich napięć;



zrezygnowano z rezerwowania terenów lokalizacji gazociągów wysokiego ciśnienia wyznaczonych
w studium z 2001 roku, zaproponowano doprowadzenie gazu do gminy siecią gazociągów
średniego ciśnienia od strony Sochaczewa.

Nowym zagadnieniem, które nie było ujęte w studium z 2001 roku, a było jednym z głównych
powodów sporządzania niniejszego studium, jest zagadnienie pozyskiwania energii ze źródeł
odnawialnych (w tym o mocy przekraczającej 100 kW),


Uwzględniono, inwestycję w trakcie realizacji – budowę ogniw fotowoltaicznych o mocy
przekraczającej 100 kW w Erminowie.



Wyznaczono nowe tereny pod realizację ogniw fotowoltaicznych i biogazowni o mocy
przekraczającej 100 kW w Erminowie.

5

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego g miny Rybno



Nie wyznaczono lokalizacji elektrowni wiatrowych o mocy przekraczającej 100 kW, pomimo
zainteresowania inwestorów terenami pod te inwestycje w okolicach Rybna, Bronisławów i
Kamieńszczyzny.



Wprowadzono zakaz lokalizowania
przekraczającej 40 kW.

na

terenie

gminy

elektrowni

wiatrowych

o

mocy

Od czasu przyjęcia dotychczas obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego z 2001 roku, uległa zmianie
ustawa o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym i inne akty prawne mające wpływ na zakres i sposób zapisu tego
dokumentu. W niniejszym studium określono bardziej szczegółowo kierunki i wskaźniki dotyczące
zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym wyznaczono tereny wyłączone spod zabudowy
W części I studium „Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego”, przeprowadzono analizę
dotychczasowego zagospodarowania, stanu ładu przestrzennego, środowiska przyrodniczego,
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, systemów komunikacji i
infrastruktury technicznej oraz uwarunkowań społeczno-gospodarczych.
W trakcie opracowania „Uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego” wykorzystano:


dane z urzędu gminy;



dane z oficjalnej strony internetowej gminy;



dane Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie;



obowiązujące dotychczas studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Rybno z 2001 roku.;



Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe sporządzone dla terenu gminy Rybno w
2015 r. przez zespół kierowany przez mgr inż. Alicję Pejta – Jaworską;



Opis do mapy hydrogeologicznej Polski, opracowany przez Państwowy Instytut
Geologiczny w 2000 r.;



Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego z 2014 r.;



Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską sieć Natura 2000 w Polsce.
Opracowanie dla Ministerstwa Środowiska. Białowieża: Zakład Badania Ssakow PAN
Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R.W., Niedziałkowski
K., Jędrzejewska B., Wojcik J.M., Zalewska H. & Pilot M., opracowany w 2005 r.;



Program zwiększania lesistości dla Województwa Mazowieckiego do roku 2020,
opracowany w 2007 roku;



serwis internetowy Głównego Urzędu Statystycznego (GUS);



serwis internetowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;



własne analizy i wizje terenowe przeprowadzone w 2015 roku.
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POŁOŻENIE GMINY
Gmina Rybno leży w południowo- zachodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie
sochaczewskim, granicząc z województwem łódzkim. Sąsiaduje z gminami Iłów, Młodzieszyn, Nowa
Sucha, Sochaczew z powiatu Sochaczewskiego, woj. mazowieckie oraz Kocierzew z powiatu
Łowickiego, woj. łódzkie. Sochaczew, który stanowi najbliżej położony ośrodek miejski oddalony jest
od Rybna o ok. 10 km. Odległość do Warszawy wynosi ok. 65 km, do Łodzi ok. 90 km, do Płocka ok.
55 km, a do Łowicza ok. 35 km.
Gminę zamieszkuje prawie 3,5 tysiąca osób. Powierzchnia gminy wynosi ok. 7275 ha (72,75
km2), z czego zdecydowaną większość stanowią grunty rolne. Rolnictwo i usługi związane z obsługą
rolnictwa są podstawą gospodarki. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 48 M/km2 (dla porównania w
całym powiecie sochaczewskim 116 M/km2).
Ośrodkiem administracyjno – usługowym jest wieś Rybno skupiająca funkcje mieszkaniowe,
usługowe i administracyjne. W gminie znajdują się miejscowości i sołectwa: Aleksandrów, Antosin,
Bronisławy, Cypriany, Ćmiszew Parcel, Ćmiszew Rybnowski, Erminów, Jasieniec, Józin,
Kamieńszczyzna, Karolków Rybnowski, Karolków Szwarocki, Konstantynów, Koszajec, LudwikówRybionek, Matyldów, Nowa Wieś, Nowy Szwarocin, Rybno, Sarnów, Stary Szwarocin, Wesoła,
Wężyki, Złota oraz obręb geodezyjny Zofiówka.

Rys. Lokalizacja gminy Rybno (http://mapa.ump.waw.pl).

7

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego g miny Rybno

CZĘŚĆ I
UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1. DOTYCHCZASOWE PRZEZNACZENIE, ZAGOSPODAROWANIE I UZBROJENIE
TERENU
DOTYCHCZASOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU






Na planszach „UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO”
„KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO” oznaczono:


granicę gminy Rybno;



granice obrębów geodezyjnych - miejscowości;



tereny objęte obowiązującymi planami miejscowymi.

i

Dodatkowo na planszy „UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO”
oznaczono:


symbole przeznaczeń terenów ustalonych w obowiązujących planach miejscowymi;



granice terenów przeznaczonych w planach miejscowych, które straciły ważność dn.
31.12.2003r.: z rozróżnieniem terenów pod zabudowę inną niż zagrodowa oraz pod
zabudowę zagrodową;



tereny, których dotyczą wnioski złożone do studium: o zabudowę zagrodową, o
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, o zabudowę mieszkaniowo-usługowoprodukcyjną.

Na planszach „UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO” i
„KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO” wyróżniono występujące na
obszarze gminy TERENY ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA:


wody powierzchniowe;



grunty leśne



zadrzewienia i wysoka zieleń parków podworskich;



użytki rolne niezabudowane;



użytki rolne klas bonitacyjnych II-III;



użytki rolne towarzyszące ciekom wodnym - łąki, pastwiska i zadrzewienia oraz tereny
podmokłe;



cmentarze;



zabudowa usługowa;



zabudowa produkcyjna, składowa, magazynowa i techniczna;



zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna;



zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
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Dodatkowo na planszy „UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO”
oznaczono występujące na obszarze gminy:


USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ SAMORZĄD GMINNY: Urząd Gminy I Biblioteka
(Rybno); Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Przedszkole (Rybno); Ośrodek Pomocy
Społecznej (Rybno); Stadion (Rybno) i Boisko (Erminów); Remizy Ochotniczej Straży
Pożarnej (Rybno, Erminów, Cypriany, Matyldów, Jasieniec, Wężyki);



USŁUGI SPOŁECZNE ŚWIADCZONE INNE PODMIOTY: Kościół, Cmentarz i
Wspólnota Sióstr Miłosierdzia Bożego (Rybno), Punkt Katechetyczny (Erminów);
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej (Rybno); Urząd pocztowy (Rybno); Państwowe
Muzeum Archeologiczne w Warszawie Oddział w Rybnie



USŁUGI KOMERCYJNE NIEZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ ROLNICTWA: obiekty i
zgrupowania obiektów usługowych handlowych, gastronomicznych i kosmetycznych
(Rybno, Erminów, Ćmiszew Parcel, Karolków Szwarocki, Stary Szwarocin, Wężyki,
Złota), Gospodarstwo agroturystyczne
(Józin); Stacje paliw (Jasieniec, Wężyki);
niefunkcjonujące obiekty handlowe (Konstantynów, Wężyki);



USŁUGI KOMERCYJNE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ ROLNICTWA: Spółdzielnia Kółek
Rolniczych (Rybno); Zlewnie mleka (Antosin, Koszajec, Kamieńszczyzna, Konstantynów,
Złota); Skup owoców (Rybno, Kamieńszczyzna, Nowa Wieś); sklepy
rolnicze i
ogrodnicze (Rybno), sklep z hurtownią (Kamieńszczyzna), sklep (Jasieniec)

Poszczególne użytki zajmują, według danych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z maja 2015 r,
nst. powierzchnie:
- lasy i zadrzewienia – 325 ha,
- użytki rolne, tereny pod wodami i rowami oraz nieużytki – 7522 ha,
- tereny rolne zabudowane (zabudowa zagrodowa) – 206 ha,
- tereny zabudowane – 59 ha (można szacować, że w tym: ok. 40 ha zab. mieszkaniowej
jednorodzinnej, ok. 10 ha zab. usługowej, ok. 10 ha zab. produkcyjnej)
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – 8 ha,
- drogi – 155 ha.
Wykaz gruntów w podziale na właścicieli oraz rodzaje użytków zamieszczono w rozdziale 8.
Obszary o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki
osadniczej (w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach
miejscowości i obiektów fizjograficznych) zajmują około 700-800 ha. Jednostki osadnicze w gminie
stanowią w większości obszary zabudowy zagrodowej rozlokowanej w formie wsi ulicówek.
Wg danych ze strony internetowej gminy na jej terenie znajdują się (stan na dzień 31.12.2013):
- Gospodarstwa rolne – 1168,
- Nieruchomości rolne – 226,
- Nieruchomości budowlane „B” – 114,
- Nieruchomości leśne – 5.
Wg prowadzonych przez urząd gminy zestawień do celów podatkowych z 2015 roku:
- powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych wynosi około 96 tys.m2pu;
- powierzchnia użytkowa budynków związanych z działalnością gospodarczą wynosi około 7 tys.m2pu;
- powierzchnia użytkowa budynków gospodarczych i garaży położonych na nieruchomościach
nierolniczych wynosi około 7 tys.m2pu;
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Zestawienie nie obejmuje budynków będących własnością gminy, innych samorządów i innych
podmiotów od których nie jest pobierany podatek od nieruchomości; powierzchnię użytkową takich
budynków można szacować na około 10 tys.m2pu.
Tab.1. W poniższej tabeli przedstawiono zagospodarowanie istniejące, w trakcie realizacji, a także
zapotrzebowania wynikające m.in. ze zgłoszonych wniosków
Istniejące

W trakcie realizacji lub wnioskowane

WODY POWIERZCHNIOWE, GRUNTY LEŚNE I WYSOKA ZIELEŃ PARKÓW PODWORSKICH,
UŻYTKI ROLNE (omówione szczegółowo w rozdziale 3):
Wody powierzchniowe

Rzeka Witonia, Kanał Lubiejewski, Kanał Żuków-Skutki i
mniejsze cieki wodne

Modernizacja rzeki Witonia – w trakcie
realizacji

Grunty leśne

Największe kompleksy w Sarnowie, kompleks
Wężykach, mniejsze w innych miejscowościach

Wskazane dolesienia
wojewódzkie i krajowe

Parki podworskie

Rybno, Ćmieszew Parcel, Jasieniec, Złota

-

Użytki rolne

Cały obszar gminy

-

Rybno

Rezerwa terenów na powiększenie
cmentarza - studium z 2001 roku

w

–

programy

CMENTARZE:
Cmentarz Parafialny

ZABUDOWA USŁUGOWA NIE ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ ROLNICTWA
usługi świadczone przez samorząd gminny:
Administracja

Urząd Gminy (Rybno)

-

Kultura

Biblioteka (Rybno),
Świetlica wiejska przy remizie (Wężyki)

- Rozważana lokalizacja
wiejskiej w Złotej

Oświata

Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Przedszkole (Rybno)

- Planowana budowa nowego budynku
przedszkola w Rybnie

Pomoc społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (Rybno)

-

Sport i rekreacja

Stadion (Rybno) i Boisko (Erminów)

-

Bezpieczeństwo

Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej (Rybno, Erminów,
Cypriany, Matyldów, Jasieniec, Wężyki)

-

świetlicy

usługi społeczne świadczone inne podmioty:
Kult religijny

Kościół i dom parafialny (Rybno)
Cmentarz parafialny (Rybno)
Wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia (Rybno)
Kaplica (Erminów)

Oświata

Zespół szkół (Erminów)

Opieka zdrowotna

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej (Rybno)

-

Poczta

Urząd pocztowy (Rybno)

-

Kultura

Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie Odział
w Rybnie

-

usługi komercyjne niezwiązane z obsługą rolnictwa:
Sklepy spożywczoprzemysłowe,
kwiaciarnie, bank

Sklepy detaliczne (Rybno kilka sklepów,
Ćmiszew Parcel)
Sklepy przy stacjach paliw (Wężyki, Jasieniec)
Kwiaciarnie (2 w Rybnie)

Finansowe

Bank (Rybno)

Apteki

Apteka „Malwa” (Rybno)

Gastronomia

Ul. Towarowa 3a (Rybno), dom weselny (Sarnów) ,
Wężyki 58a - Stacja paliw

Kosmetyczne

Zakłady fryzjerskie i kosmetyczne (Rybno, Złota)
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Erminów,

Zgłoszone wnioski dotyczące zamiaru
realizacji zabudowy usługowej (Rybno,
Antosin,
Cypriany,
Karolków
Rybnowski,
Karolków
Szwarocki,
Wężyki)
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Istniejące

W trakcie realizacji lub wnioskowane

Samochodowe

Stacje paliw (Jasieniec, Wężyki),
Warsztat ze sklepem motoryzacyjnym (Sarnów),
Wulkanizacja (m.in. Wężyki, Bronisławy)

Sport i rekreacja

Gospodarstwo agroturystyczne – „Rancho Rumak”, „Pod
dziką gruszą” (Józin)

Niefunkcjonujące
obiekty handlowe

Nieczynne sklepy spożywczo-przemysłowe (Wężyki,
Konstantynów, Karolków Szwarocki, Stary Szwarocin)

Wskazane
przywrócenie
funkcji
usługowej lub zmiana przeznaczenia

ZABUDOWA USŁUGOWO-PRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ ROLNICTWA
Spółdzielnie

Spółdzielnia Kółek Rolniczych (Rybno)

Skup mleka

Zlewnie mleka (Ćmiszew Parcel, Kamieńszczyzna,
Konstantynów, Złota)

Skup owoców

Skup owoców i warzyw (Nowa Wieś, Kamieńszczyzna,
Rybno)

Weterynarze

Weterynarz (Rybno, Józin)

Sklepy rolnicze i
ogrodnicze

Sklepy detaliczne (Rybno kilka sklepów), Sklep (Jasieniec)
Sklep ogrodniczy z hurtownią (Kamieńszczyzna)

Zgłoszone wnioski dotyczące zamiaru
realizacji
zabudowy
usługowoprodukcyjnej
(Rybno,
Antosin,
Cypriany,
Karolków
Rybnowski,
Karolków Szwarocki, Wężyki)

ZABUDOWA PRODUKCYJNA, SKŁADOWA I MAGAZYNOWA, GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Zakłady produkcyjne i
składowe

Piekarnia (Rybno),
Wyrób zniczy (Zofiówka),
Produkcja mebli (Sarnów),
Skład budowlany + usługi samochodowe (Wężyki)
Produkcja makaronu (Szwarocin Nowy)

Gospodarowanie
odpadami

Zakłady gospodarowania odpadami (Szwarocin Nowy,
Sarnów)

Zgłoszone wnioski dotyczące zamiaru
realizacji
zabudowy
produkcyjnej
(Rybno, Antosin, Karolków Rybnowski,
Karolków Szwarocki)

ZABUDOWA ZAGRODOWA
Wsie ulicówki

Zabudowa po obu stronach drogi: ulica Długa i Aleja
Kasztanowa w Rybnie
Zabudowa po jednej stronie drogi: ulica Parkowa w
Rybnie, Antosin, Cypriany, Karolków Szwarocki,
Ludwików, Matyldów, Nowa Wieś, Stary Szwarocin, część
wsi Złota
Zabudowa rozlokowana na przemian raz po jednej raz po
drugiej stronie drogi: Karolków Rybnowski,
Kamieńszczyzna, Koszajec, Nowy Szwarocin, Rybionek,
Wężyki
Zabudowa rozrzucona: Bronisławy, Konstantynów,
Erminów, Wesoła, Jasieniec, Józin, Ćmiszew Rybnowski,
Ćmiszew Parcel, Aleksandrów, Sarnów (i Zofiówka),
Rybionek, część wsi Złota

Przysiółki / wyspowe

Wesoła, Konstantynów

Wydane
warunki
zabudowy
i
zgłoszone wnioski dotyczące zamiaru
realizacji zabudowy zagrodowej we
wszystkich miejscowościach gminy

ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA
Zespoły zabudowy
jednorodzinnej

Rejon ulic Wyszogrodzkiej, osiedle XXX-lecia w Rybnie,
Osiedle Kasztany w Rybnie
Kolonia domów w Karolkowie Szwarockim

Wydawane warunki zabudowy i
zgłoszone wnioski dotyczące zamiaru
realizacji zabudowy jednorodzinnej w
całej gminie, przede wszystkim:
Bronisławy, Ćmiszew Parcel, Ćmiszew
Rybnowski, Erminów, Jasieniec,
Karolków Szwarocki, Koszajec, Nowy
Szwarocin, Rybno, Sarnów, Wężyki,
Złota

ZABUDOWA MIESZKANIOWA WIELORODZINNA
Budynki wielorodzinne

Ul. Długa (przy szkole) i Ul. Towarowa w Rybnie
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Istniejące

W trakcie realizacji lub wnioskowane

Plac przed kościołem w Rybnie

Wskazane zmniejszenie intensywności
ruchu kołowego

PLACE I SKWERY
Plac ze skwerem

INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA (omówiona szczegółowo w rozdziale 13)
Wskazane szczególnie wzdłuż drogi
krajowej (nr 92), wojewódzkiej (nr 577)
i dróg powiatowych

Komunikacja piesza

Chodniki przy ulicach w Rybnie, nieliczne w innych
miejscowościach

Komunikacja
rowerowa

Brak ścieżek i szlaków rowerowych

Komunikacja
publiczna

Linie i przystanki autobusowe

-

Drogi publiczne

Krajowa (nr 92), wojewódzka (nr 577),powiatowe, gminne

W planie województwa droga nr
580bis w Sarnowie i Wężykach,
Postulowana w studium z 2001 roku
obwodnica Rybna w ciągu drogi
powiatowej

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (omówiona szczegółowo w rozdziale 13)
Wodociągi

Stacje Uzdatniania Wody (Rybno, Nowa Wieś, Złota) i sieć
wodociągowa na terenie całej gminy,

-

Kanalizacja

Oczyszczalnia Ścieków (Rybno)

Planowana sieć Kanalizacyjna w
miejscowościach:
Rybno,
Kamieńszczyzna, Stary Szwarocin,
Nowy Szwarocin, Erminów, Józin,
Jasieniec

Gazociągi

-

Przewidywane
docelowe
doprowadzenie sieci gazowej

Elektroenergetyka

- Sieć elektroenergetyczna,
- Tranzytowe linie elektroenergetyczne wysokich napięć,

Telekomunikacja

- Maszty telefonii komórkowej GSM (Rybno, Erminów,
Ludwików)

Wydawane warunki zabudowy i
zgłoszone wnioski dotyczące realizacji
sieci elektroenergetycznej i
telekomunikacyjnej

POZYSKIWANIE ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH (omówione szczegółowo w rozdziale 13)
Fotowoltaika

Indywidualne urządzenia

Wydawane warunki zabudowy i
zgłoszone wnioski dotyczące farmy
fotowoltaicznej w Erminowie

Biogazownie

-

Przewidywana lokalizacja biogazowni
na terenie gminy

OBOWIĄZUJĄCE
DOTYCHCZAS
STUDIUM
UWARUNKOWAŃ
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RYBNO

I

KIERUNKÓW

Do dnia uchwalenia niniejszego studium na terenie gminy obowiązywało Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rybno przyjęte uchwałą Nr VI/16/01 Rady
Gminy Rybno z dnia 6 grudnia 2001 r.
Za cele rozwoju gminy uznano m.in.:


Utrzymanie i dalszy rozwój podstawowej funkcji w gminie oraz usług z nią związanych;



Wykształcenie spójnego z sąsiadującymi gminami układu powiązań funkcjonalnoprzestrzennych, a w szczególności powiązań komunikacyjnych, infrastruktury technicznej i
usługowej;



Zachowanie, ochronę i rewaloryzację przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych
walorów gminy z wykorzystaniem ich dla celów rekreacji i wypoczynku.
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Przyjęto następujący podział gminy na strefy funkcjonalno- przestrzenne:


południowo- wschodnia część gminy, sąsiadująca z trasą międzynarodową ŚwieckoTerespol, a jednocześnie charakteryzująca się wyraźnie gorszymi (jak na warunki gminy
Rybno). W tej strefie zakłada się szczególnie intensywny rozwój zaplecza produkcyjnousługowego dla rolnictwa a także obiektów produkcyjno- usługowych niezwiązanych z tym
sektorem;



północno- wschodnia część gminy, sąsiadująca ze znanym szlakiem wypoczynku
weekendowego i wakacyjnego Warszawa- Pojezierze Gostyńskie, a jednocześnie
charakteryzująca się znaczną lesistością (jak na warunki gminy Rybno). Przyjmuje się
rozwój na tym terenie zaplecza turystyki i rekreacji z maksymalną ochroną istniejących
wartości przyrodniczych i preferowaniem dolesień;



centralna część gminy obejmująca ośrodek gminny – wieś Rybno. Zakłada się
szczególnie intensywny rozwój funkcji osadniczych oraz usług oświaty i kultury z
wykorzystaniem, ochroną i właściwym wyeksponowaniem istniejących tam obiektów
przyrodniczo- kulturowych, a także likwidację występujących kolizji i konfliktów zwłaszcza
komunikacyjnych;



pozostała część gminy (poza wyżej wymienionymi strefami). Na tym terenie przewiduje
się intensywny rozwój rolnictwa i maksymalną ochronę rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
W strefie tej zakłada się też rozwój rolniczego zaplecza produkcyjno- usługowego
zwłaszcza przemysłu rolno- spożywczego. W enklawach gorszych gleb- dolesienia i
zadrzewienia śródpolne.

W dotychczasowym „Studium” nie określono parametrów i wskaźników dotyczących terenów
zabudowy.
NIEOBOWIĄZUJĄCY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RYBNO Z 1984
ROKU
Do dnia 31.12.2003 r. na przeważającej części obszaru gminy obowiązywał plan zagospodarowania
przestrzennego gminy Rybno- Uchwała nr II/11/84 GRN z dnia 27.09.1984 r.
Nieobowiązujący plan z 1984 roku i wprowadzone do niego (częściowo już nieobowiązujące) zmiany
zawierały przesądzenia lokalizacyjne następujących podstawowych funkcji:
a) Usługi o charakterze centrotwórczym:
- usługi administracji - wyłącznie w Rybnie,
- usługi sakralne i kościelne- wyłącznie w Rybnie,
- usługi oświaty - Rybno, Erminów, Złota, Koszajec,
- usługi kultury i sportu – Rybno, Matyldów, Szwarocin Stary i Wężyki,
- usługi handlu – Rybno, Erminów, Konstantynów, Ćmiszew, Złota, Szwarocin Stary,
Ludwików, Koszajec, Nowa Wieś, Wężyki (wyłącznie istniejące obiekty)
- usługi inne (remizy OSP) – Rybno, Erminów, Cypriany, Wężyki, Matyldów;
b) Obszary koncentracji zabudowy mieszkaniowej (nierolniczej) – wyłącznie w Rybnie;
c) Tereny zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej nierolniczej –
stosunkowo niewielkie pasma wprowadzane każdorazowo zmianami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego we wsiach: Rybno, Kamieńszczyzna, Sarnów,
Wężyki, Karolków Szwarocki;
d) Tereny zabudowy zagrodowej – stosunkowo niewielkie pasma, nie we wszystkich
wsiach i z pominięciem w dużej części zabudowy zagrodowej istniejącej;
e) Tereny usług obsługi rolnictwa – Rybno, Złota, Erminów, Szwarocin Nowy i Stary,
Konstantynów, Ćmiszew, Koszajec, Nowa Wieś i Antosin (wyłącznie niewielkie enklawy
związane z istniejącymi zlewniami mleka i bazami SKR);
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f)

Tereny produkcyjno- usługowe – niewielkie fragmenty (wprowadzone zmianami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) w Zofiówce, Sarnowie,
Wężykach, Antosinie, Jasieńcu, Szwarocinie Nowym i Aleksandrowie;

g) Tereny komunikacji – w śladzie istniejących ważniejszych dróg;
h) Tereny lasów – wyłącznie lasy istniejące, bez dolesień;
i)

Tereny i obiekty infrastruktury technicznej:
- wysypisko odpadów – brak,
- oczyszczalnia ścieków – w Rybnie;

j)

Tereny eksploatacji surowców mineralnych – Karolków Szwarocki i Wężyki Nowe;

k) Tereny produkcji rolnej – wszystkie pozostałe poza w/w (oprócz ogrodów działkowych,
wód, cmentarzy itp.).
OBOWIĄZUJĄCE MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:
Na planszach „UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO” i „KIERUNKI
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO” oznaczono GRANICE TERENÓW OBJĘTYCH
OBOWIĄZUJĄCYMI PLANAMI MIEJSCOWYMI.
Na terenie gminy obowiązują następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:


Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego cz. wsi Nowy Szwarocin- Uchwała nr
V/65/96 Rady Gminy z dnia 30.07.1996 r. (Dz. Urz. Woj. skierniewickiego z 1996 r. Nr 26
poz. 892) – obejmujący powierzchnię ok. 0,7 ha



Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego cz. wsi Sarnów- Uchwała nr III/109/98
Rady Gminy z dnia 17.06.1998 r. (Dz. Urz. Woj. skierniewickiego z 1998 Nr. 13 poz.
118) – obejmujący powierzchnię ok. 2,4 ha



Zmiana planu zagospodarowania cz. wsi Antosin- Uchwała nr VI/24/00 Rady Gminy z
dnia 31.08.1999 r. (Dz. Urz. Woj. mazowieckiego z 1999 r. Nr 106 poz. 2608) –
obejmujący powierzchnię ok. 0,2 ha



Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego cz. wsi Jasieniec, Antosin- Uchwała nr
VIII/35/99 Rady Gminy z dnia 04.11.1999 r. (Dz. Urz. Woj. mazowieckiego z 1999 r. Nr
115 poz. 2731) – obejmujący w sumie powierzchnię ok. 1,8 ha



Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego cz. wsi Nowy Szwarocin, ErminówUchwała nr III/23/2000 Rady Gminy z dnia 21.08.2000 r. (Dz. Urz. Woj. mazowieckiego z
2000 r. Nr 120 poz. 1180) – obejmujący w sumie powierzchnię ok. 2,8 ha



Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego cz. wsi Rybno, Sarnów, Aleksandrów,
Nowy Szwarocin- Uchwała nr V/35/2000 Rady Gminy z dnia 14.12.2000 r. (Dz. Urz. Woj.
mazowieckiego z 2001 r. Nr 23 poz. 200) – obejmujący w sumie powierzchnię ok. 8,0 ha

Ustalenia planów wynikają wyłącznie z jednostkowych wniosków inwestorów i dotyczą:
- przeznaczenia na teren zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem nieuciążliwej zabudowy
usługowej i produkcyjnej MNp (Nowy Szwarocin – część dz. ew. nr 35/2);
- przeznaczenia na nieuciążliwe obiekty handlu, turystyki i wypoczynku wraz z parkingiem i
infrastrukturą towarzyszącą UT,UH,KP (Sarnów - obecne dz. ew. nr 16/5, 16/6 powstałe z podziału dz.
ew. nr 16/3);
- przeznaczenia na zabudowę zagrodową z dopuszczeniem realizacji nieuciążliwych obiektów obsługi
i remontów sprzętu budowlanego, rolniczego lub środków transportu MRj – wysokość budynków do
10m (Antosin - dz. ew. nr 108/1);
- przeznaczenia na zabudowę zagrodową z dopuszczeniem możliwości zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i nieuciążliwej zabudowy usługowej MRj – wysokość budynków do 1,5 kondygnacji
(Antosin - dz. ew. nr 121);
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- przeznaczenia pod realizację nieuciążliwej zabudowy usługowej oraz stacji paliw z parkingiem i
niezbędną infrastrukturą techniczną i socjalną KSn,U (Jasieniec - dz. ew. nr 32/1);
- przeznaczenia na nieuciążliwe usługi turystyki i administracji wraz z parkingiem UT,A,KP (Erminów dz. ew. nr 191);
- przeznaczenia na nieuciążliwe usługi handlu PU (Nowy Szwarocin - dz. ew. nr 5);
- przeznaczenia na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem nieuciążliwej
zabudowy produkcyjno-usługowej MNp – wysokość budynków do 1,5 kondygnacji z zachowaniem na
obszarze planu 50% pow. biologicznie czynnej oraz z zachowaniem istniejącego lasu ZL
(Aleksandrów – działki powstałe z podziału dz. ew. nr 26);
- przeznaczenia na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem nieuciążliwej
zabudowy produkcyjno-usługowej MNp i na drogę dojazdową D - (Rybno – dz. ew. nr 40/4 i działki
powstałe z podziału dz. ew. nr 80);
- przeznaczenia na drogę dojazdową D - (Sarnów – działki powstałe z podziału dz. ew. nr 63, 68, 69);
- przeznaczenia na teren nieuciążliwej zabudowy produkcyjno-usługowej PU z zachowaniem na
obszarze planu 30% pow. biologicznie czynnej (Nowy Szwarocin - dz. ew. nr 5).
Wszystkie obowiązujące plany były opracowane w okresie obowiązywania ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. o zagospodarowaniu przestrzennym. W planach tych nie było konieczności ustalania szeregu
szczegółowych warunków, dotyczących m.in. gabarytów zabudowy. Sformułowania planów
miejscowych opracowanych w czasie obowiązywania „starej” ustawy często nie spełniają obecnych
wymogów prawnych i budzą wątpliwości na etapie wydawania pozwoleń na budowę.
Obowiązującymi planami miejscowymi jest pokryte jedynie ok. 16 ha (ok.0,2% powierzchni gminy).

RUCH BUDOWLANY
Ponieważ plany miejscowe są uchwalone dla niewielkich obszarów, większość inwestycji w Gminie
Rybno poprzedza wydawanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Decyzje o warunkach zabudowy
Przeanalizowano decyzje wydawane w okresie po 2010 roku. Liczba wydawanych decyzji o
warunkach zabudowy od 2011 roku istotnie się zmniejszyła. Najwięcej wydawanych decyzji jest w
Erminowie, Karolkowie Szwarockim, Rybnie, Sarnowie oraz Złotej i dotyczą zabudowy mieszkaniowej
i zagrodowej. Z pozostałych wydanych decyzji najważniejsze dotyczą farmy fotowoltaicznej w
Erminowie oraz elektrowni wiatrowej o mocy do100 kV w Karolkowie Szwarockim
Tab. 2. Liczba decyzji o warunkach zabudowy wydanych w poszczególnych latach 2010-2015 na
terenie całej gminy.
lp.

rok

Zabudowa
mieszkaniowa

Zabudowa
zagrodowa

Inne decyzje

Liczba
wydanych
decyzji łącznie

1

2

3

4

5

6

1

2010

25

14

2

41

2

2011

18

19

6

43

3

2012

14

12

1

27

4

2013

7

17

-

24

5

2014

6

15

4

25

6

2015

8

20

3

31

78

97

16

191

RAZEM NA TERENIE
CAŁEJ GMINY
W LATACH 2010-2015
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Tab. 3. Liczba decyzji o warunkach zabudowy wydanych w latach 2010-2015 na terenie gminy w
podziale na poszczególne miejscowości
lp.

obręb

1

Zabudowa
mieszkaniowa
2

Zabudowa
zagrodowa

Inne decyzje

Liczba
wydanych
decyzji łącznie

3

4

5

6

1.

Aleksandrów

1

9

-

10

2.

Antosin

-

5

-

5

3.

Bronisławy

2

-

2 (staw
rekreacyjny i silos
na zboże)

4

4.

Cypriany

4

4

-

8

5.

Ćmiszew Parcel

3

1

-

4

6.

Ćmiszew Rybnowski

5

1

-

6

7.

Erminów

4

7

1 (fotowoltaika)

12

8.

Jasieniec

6

5

-

11

9.

Józin

-

2

-

2

10.

Kamieńszczyzna

1

3

4 (magazyn do
przech. owoców,
sklep ogrodniczy,
gaz, zbiornik
retencyjny)

7

11.

Karolków Rybnowski

-

3

-

3

12.

Karolków Szwarocki

13

2

2 (wiatrak)

17

13.

Konstantynów

-

3

1 (zjazd z drogi

4

powiatowej)

14.

Koszajec

3

3

-

6

15.

Ludwików

-

6

-

6

16.

Matyldów

1

3

-

4

17.

Nowa Wieś

1

4

-

5

18.

Nowy Szwarocin

3

1

4

19.

Rybno

16

11

5 (zjazd z drogi

20.

Rybionek

-

1

-

1

21.

Sarnów

7

4

-

11

22.

Stary Szwarocin

-

8

-

8

23.

Wesoła

-

2

-

2

24.

Wężyki

5

2

-

7

25.

Złota

3

7

1 (fryzjer)

11
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78

97

16

191
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gminnej, lokal
biurowy, przeb.
bud.handl- usł,,
przeb zakrystii
piekarnia,
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Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego najważniejsze dotyczyły: w 2010 roku
biblioteki i świetlicy w Erminowie oraz budynku Urzędu Gminy w Rybnie; w 2012 roku budynku Urzędu
Gminy, biblioteki oraz boiska sportowego w Rybnie; w 2015 roku budowli piętrzących na rzece Witonii.
Tab. 4. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydane w latach 2010-2015 na
terenie gminy
lata
2010

Linie
Związane z budynkami i
elektroen
obiektami sportowymi i wodami
erg.
3 (biblioteka i świetlica- Erminów,
budynek Urzędu Gminy- Rybno)

2011
2012

1

-

4

2

2

2

7

3 (budynek Urzędu Gminy, bilbioteka

7

1

-

11

2

-

-

3

2

-

-

2

-

--

13

4

1 (przebudowa i rozbudowa strażnicy
OSP w Wężykach)

2014
2015

Liczba
Zmiany wydanych
decyzji łącznie

1 (Orlik- Rybno)
oraz boisko sportowe- Rybno)

2013

Sieci
wod-kan

3 (budynek Urzędu Gminy, poddasze
budowle piętrzące na rzece Witonii,
miejscowe przykrycie Kanału
Lubiejewskiego)

RAZEM NA TERENIE
CAŁEJ GMINY W
LATACH 2010-2015
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3

2
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Decyzje o pozwoleniach na budowę
W grupie decyzji dotyczących budynków mieszkalnych jednorodzinnych 27 wiąże się z nowymi
budynkami, a jedynie 12 z przekształceniami już istniejących, najwięcej tyczy się Erminowa,
Karolkowa Szwarockiego, Rybna, Sarnowa i Złotej, w miejscowościach tych wydano 4 lub więcej
decyzji dotyczących budynków jednorodzinnych. Występują także pojedyncze decyzje dotyczące
rozbudowy strażnicy OSP w Wężykach i szkoły wraz z boiskiem w Rybnie, Kościoła w Rybnie oraz
przechowywalni owoców, budynków gospodarczych, indywidualnych zjazdów oraz linii nn.
Tab. 5. Decyzje o pozwoleniu na budowę wydane w latach 2013-2015 na terenie gminy

ogółem
mieszkalne
niemieszkalne

2013

2014

2015

31
20
11

20
13
7

21
16
5

Liczba wydanych decyzji
łącznie w latach 2013-2015
72
49
23

Wnioski:


Użytkowanie terenu i zabudowa większości obszaru gminy są podporządkowane
dominującej funkcji rolniczej.



Obowiązującymi planami miejscowymi pokryta jest znikoma część obszaru gminy,
większość inwestycji poprzedza wydawanie decyzji o warunkach zabudowy lub
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.



W dotychczas obowiązującym studium i planach miejscowych brak regulacji
dotyczących
ewentualnej lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z
odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW.



Niewielki ruch budowlany powoduje, że nie ma potrzeby znacznego zwiększania
terenów przeznaczonych do zainwestowania.
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2. STAN ŁADU PRZESTRZENNEGO I WYMOGI JEGO OCHRONY
Tereny zainwestowane tworzą układ osadniczy związany z istniejącymi drogami, rozlokowany
w pasach przeważnie równoleżnikowych. Część wsi ma jednak charakter zabudowy
rozproszonej.
W Istniejących terenach zainwestowanych występuje zabudowa przede wszystkim wolnostojąca, ze
spadzistymi dachami o nachyleniu połaci około 30-45 stopni. Zabudowa drewniana, zwykle parterowa
jest już w większości przypadków zastąpiona przez budynki murowane. Duża jest także liczba
murowanych budynków gospodarczych i inwentarskich. Stan zabudowy, przeważnie średni lub dobry,
jest podobny we wszystkich miejscowościach gminy. Wysokość budynków w zasadzie nie przekracza
12 m. Budynki mieszkalne mają przeważnie 2 lub 3 kondygnacje, przy czym ostatnia jest prawie
zawsze poddaszem użytkowym. Budynki o większych gabarytach związane z usługami, oświatą czy
administracją występują przede wszystkim w centrum Rybna, największej jednostce osadniczej gminy,
ale także w Erminowie. Najpiękniejszymi obiektami architektonicznymi gminy są: zabytkowy kościół w
Rybnie z dzwonnicą oraz pałac w Rybnie i dwór w Złotej. Charakterystycznymi obiektami o
modernistycznej bryle i płaskim dachu są budynki szkolne w Rybnie i Erminowie, bloki mieszkalne w
Rybnie.
Nieliczne obiekty usługowe zlokalizowane są w samodzielnych budynkach lub są wbudowane w
budynki mieszkalne; charakterystyczne są niewielkie wolnostojące pawilony handlowe lub punktów
skupu mleka znajdujące się w centralnych punktach kilku wsi.
Nie wpisują się korzystnie w krajobraz, dominujące dużą kubaturą w okolicznym krajobrazie: budynek
hurtowni w Kamieńszczyźnie i kurniki w Aleksandrowie. Pozostałe obiekty obsługujące produkcję
rolną w gminie, jak i oddalona od drogi wytwórnia mebli w Sarnowie, w mniejszym stopniu kontrastują
z otwartym krajobrazem gminy.
Poszczególne działki charakteryzują się przeważnie dość wysokim udziałem powierzchni biologicznie
aktywnej, w tym zieleni wysokiej. W płaskim krajobrazie gminy, widoczne z daleka są wysokie
zadrzewienia parków podworskich w Rybnie, Ćmiszewie Parcel, Jasieńcu i Złotej. Zadrzewiony jest
także cmentarz w Rybnie. Duża część posesji nie ma ogrodzeń, co jest bardzo korzystne ze względów
przyrodniczych, a także pozytywnie wpływa na odbiór estetyczny.
Główne struktury przyrodnicze w gminie tworzą: lasy i zadrzewienia oraz łąki, pastwiska i
zadrzewienia wzdłuż cieków wodnych.
Mniejsze obszary leśne są rozproszone po całej gminie z większą koncentracją w północnej i
południowej części. Pas centralny w orientacji wschód-zachód jest szczególnie ubogi w obszary
zalesione. Największe kompleksy obejmują wyspowe obszary północnej i wschodniej strony kończąc
się na granicy gminy.
Największe zasięgi podmokłych łąk, pastwisk i zadrzewień rozciągają się wzdłuż rzeki Witonii i jej
dopływu płynącego przez Rybno, ale występują wzdłuż wszystkich rzek, kanałów i rowów
melioracyjnych
W gminie Rybno dominuje użytkowanie rolnicze. Sprzyja temu występowanie tu gleb bardzo dobrej i
dobrej jakości oraz korzystne warunki agroklimatyczne. Gospodarstwa mają charakter rozdrobniony.
Grunty orne, sady, łąki i pastwiska przeważają w udziale powierzchniowym i dominują w krajobrazie
gminy. Tereny te pełnią funkcję wspomagającą w stosunku do głównych struktur przyrodniczych,
jednak ich zbyt intensywne może rodzić negatywne konsekwencje środowiskowe ze względu na
potencjalne wzmożenie procesów erozyjnych oraz ewentualne zanieczyszczenia nadmiernym lub
niewłaściwym stosowaniem nawozów i środków ochrony roślin. Na terenach rolnych możliwa jest
lokalizacja urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych pod warunkiem spełnienia szeregu
wymagań wynikających z ochrony zasobów przyrodniczo-krajobrazowych.
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Wnioski


Nowe inwestycje powinno się realizować jako uzupełnienie istniejących przestrzeni
zainwestowanych, w celu eliminacji zabudowy rozproszonej.



Na terenach przestrzeni zurbanizowanych należy określić wysokie wskaźniki
powierzchni biologicznie czynnej, propagować urządzanie zieleni przydomowej z
wykorzystaniem gatunków rodzimych i wprowadzać zieleń wysoką, odstąpić od
realizacji ogrodzeń pełnych;



Korzystne dla ładu przestrzennego jest stosowanie tradycyjnych form
architektonicznych, materiałów i kolorystyki zharmonizowanej z otaczającą zabudową
i krajobrazem, jednak nie jest wykluczona lokalizacja obiektów o nowoczesnych
kształtach i detalu architektonicznym, ale wyłącznie w wybranych, szczególnych
rejonach gminy.



Z uwagi na pełnione funkcje krajobrazowo-przyrodnicze oraz wartości gospodarcze (w
gminie przeważają gleby wysokich klas bonitacyjnych) wskazuje się pozostawienie jak
największej części omawianych terenów w dotychczasowej formie użytkowania.



Nowe inwestycje nie powinny być lokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie rzek i
cieków wodnych oraz granicy lasów, tak aby w obniżeniach wzdłuż cieków wodnych i
w otoczeniu lasów dominowały naturalnie zachodzące procesy ekologiczne



Tereny leśnie nie powinny podlegać przekształceniom i zabudowywaniu. Powinno się
zwiększyć powierzchnię leśną, szczególnie powiększać i łączyć rozdrobnione
fragmenty lasów i zalesiać nieużytki.

3. STAN ŚRODOWISKA W TYM STAN ROLNICZEJ I LEŚNEJ PRZESTRZENI
PRODUKCYJNEJ, WIELKOŚCI I JAKOŚCI ZASOBÓW WODNYCH ORAZ
WYMOGÓW
OCHRONY
ŚRODOWISKA,
PRZYRODY
I
KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO


Na planszach „UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO” i
„KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO” wyróżniono występujące na
obszarze gminy ELEMENTY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:


pomniki przyrody - pojedyncze drzewa;



pomniki przyrody – zabytkowe aleje;



większe kompleksy gruntów rolnych niezmeliorowanych;



korytarz ekologiczny, przeznaczony do zwiększania lesistości wg.:
o

Projektu korytarzy ekologicznych w Polsce z 2005 r.;

o

Programu zwiększania lesistości dla Województwa Mazowieckiego do roku 2020,
opr. z 2007 r.

Trzonem systemu przyrodniczego gminy są, wyróżnione na planszach „UWARUNKOWANIA
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO”
i
„KIERUNKI
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO”:


grunty leśne i wysoka zieleń parków podworskich;



użytki rolne towarzyszące ciekom wodnym - łąki, pastwiska i zadrzewienia oraz
tereny podmokłe.

Dla prawidłowego funkcjonowania systemu przyrodniczego zasadnicze znaczenie mają także
użytki rolne dominujące w obszarze gminy (w tym sady), a także duża ilość zieleni na działkach
z istniejącą zabudową i na cmentarzach.
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Głównym przyrodniczym powiązaniem zewnętrznym obszaru gminy jest dolinka rzeki Witonii
(Lutomii), która łączy się z doliną rz. Bzury położoną w części północnej w granicach Nadwiślańskiego
i Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, przy czym obszary chronionego krajobrazu,
położone są poza granicami gminy Rybno.
Wg regionalizacji fizycznogeograficznej Polski w układzie dziesiętnym opracowanej przez J.
Kondrackiego obszar gminy Rybno położony jest w obrębie podprowincji Niziny Środkowopolskie
(318), makroregionu Nizina Środkowomazowiecka (318.7) oraz trzech mezoregionów:
Kotlina Warszawska (318.73),
Równina Kutnowska (318.71),
Równina Łowicko – Błońska (318.72)
Przeważają prawie płaskie powierzchnie o nachyleniu poniżej 0,5%. Rzędne terenu gminy
kształtują się od 74,5m n.p.m. do 102,4m n.p.m.
Kotlina Warszawska zajmuje niewielki fragment powierzchni gminy w jej północnym krańcu, w rejonie
miejscowości Wężyki Stare i Sarnów.
Równina Kutnowska obejmuje prawie całą powierzchnię gminy. Jest to obszar rolniczy o urodzajnych
glebach, prawie bez lasów, o monotonnym ukształtowaniu. W granicach gminy Rybno jest to teren
prawie płaski, miejscami lekko falisty o monotonnej morfologii. Na obszarze położonym w obrębie
Równiny Kutnowskiej średnie rzędne terenu wynoszą od 90m n.p.m. do 95m n.p.m. Deniwelacje
rzeźby terenu nie przekraczają w zasadzie 5m w odległości 1 km, z reguły mieszczą się nawet w
granicach 2,5m. Najwyżej położone fragmenty gminy znajdują się w północno - zachodniej części
gminy w rejonie Koszajca (102,41 m n.p.m.), w pobliżu Matyldowa (97,9m n.pm.) i Antosina (97,8m
n.p.m.) oraz w części południowej w okolicach miejscowości Złota (96,8 m n.p.m.). Najniżej położony
obszar Równicy Kutnowskiej na terenie gminy znajduje się w dolinie rzeki Witoni między Erminowem i
Józinem (80m n.p.m.).
Równina Łowicko – Błońska zajmuje zaledwie około 5% powierzchni gminy. Obejmuje południowo –
wschodni kraniec obszaru gminy położony na wschód od miejscowości Józin, Erminów i Bronisławy.
Jest to teren płaski o monotonnej morfologii. Granica między Równiną Kutnowską a Równiną Łowicko
– Błońską przebiega przez miejscowości Józin, Erminów oraz wschodnią część m. Bronisławy. Na
terenie Równiny Łowicko – Błońskiej średnie wyniesienie nad poziom morza terenu gminy wynosi od
78m do 79m. Najwyższa rzędna wynosi około 80m n.p.m. a najniższa 74,5m n.p.m. w rejonie
miejscowości Karolków Szwarocki
Na obszarze gminy wyróżnić można jednostki morfogenetyczne:
dolinę rzeki Wisły, obejmującą jedynie niewielki fragment w północnej część gminy,
zdenudowaną wysoczyznę morenową (równinę denudacji peryglacjalnej) obejmującą prawie
cały obszar gminy Rybno.
Na terenie gminy przeważają grunty nośne: piaski i gliny zwałowe.
Gmina Rybno położona jest w obrębie Niecki Mazowieckiej stanowiącej zagłębienie w utworach
kredowych. W budowie geologicznej podłoża gminy można wyróżnić utwory czwartorzędowe i
stanowiące ich podłoże utwory trzeciorzędowe. Podłoże to jest bardzo zniszczone erozyjnie,
występują w nim liczne rynny i zagłębienia o różnej głębokości. Utwory są zaburzone i silnie
sfałdowane glacjotektonicznie, charakteryzują się dużymi deniwelacjami. Mogą odsłaniać się w
zboczach lub występować blisko powierzchni.
Wg danych Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie zamieszczonych w opracowaniu
„Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2013 r. na terenie gminy Rybno nie
występują udokumentowane złoża surowców mineralnych
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Przeważająca część gminy charakteryzuje się korzystnymi warunkami do prowadzenia
produkcji rolnej, przeważają tu gleby średnio dobre i średnie (klasy bonitacyjnej III i IV),
występują również niewielkie obszary gleb bardzo dobrych (klasy bonitacyjnej II).
Na terenie gminy dominują gleby bielicowe i płowe. Występują one zarówno w części północnej,
środkowej jak i na mniejszych obszarach części południowej gminy.
W części północnej (w okolicach min. miejscowości Antosin, Wężyki) i południowej (okolice
miejscowości Erminów, Bronisławy) oraz na niewielkich obszarach części środkowej gminy występują
gleby brunatne kwaśne:
W środkowej części gminy głównie wzdłuż prawego brzegu rzeki Witonii oraz w okolicach
miejscowości Ćmiszew Rybnowski, a także wzdłuż doliny cieku bez nazwy, niewielkich obszarach w
części północnej gminy oraz w części południowej w rejonie miejscowości Złota i Wesoła występują
czarne ziemie właściwe oraz zdegradowane i gleby szare:
Ponadto na terenie gminy występują niewielkie obszary madów (w dolinie rzeki Witoni), wytworzonych
na pyłach zwykłych, gleb murszowo – mineralnych i murszowatych (okolice miejscowości Karolków
Szwarocki, Złota) oraz gleb torfowych i murszowo – torfowych (w rejonie miejscowości Karolków
Szwarocki) wytworzonych głównie na torfach niskich.
Gleby o wysokich walorach agroekologicznych klasy bonitacyjnej II i III podlegają ochronie przed
zmianą przeznaczenia na cele nierolnicze.
Na gruntach ornych dominują uprawy zbożowe, ponadto uprawia się ziemniaki i w niewielkim stopniu
warzywa gruntowe.
Użytki zielone występują głównie w dolinach rzeki Witonii oraz cieku bez nazwy płynącego przez m.
Rybno, na madach, glebach mułowo – torfowych, czarnych ziemiach i glebach szarych. Są to głównie
użytki zielone średnie klasy bonitacyjnej III i IV o nie do końca uregulowanych stosunkach wodnych,
okresowo za suche lub nadmiernie uwilgocone oraz niewielkie obszary użytków zielonych słabych i
bardzo słabych klasy bonitacyjnej V i VI.
Na terenie gminy Rybno występują również niewielkie i rozproszone powierzchnie gleb marginalnych
nieprzydatnych dla rolnictwa. Większe ich skupiska występują w części północnej w rejonie
miejscowości Wężyki i Sarnów oraz w części południowej w rejonie miejscowości Wesoła,
Konstantynów, Karolków Szwarocki oraz Złota.
Rolnicza przestrzeń produkcyjna w większości wykorzystywana jest przez gospodarstwa rolne o
wielkości powyżej 5 ha. Wg danych GUS z Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonego w 2010
r. w ogólnej liczbie gospodarstw rolnych gospodarstwa o powierzchni powyżej 5 ha stanowią 62% a o
powierzchni powyżej 10 ha 29%. Przeważają gospodarstwa specjalizujące się w produkcji trzody
chlewnej; liczne są również gospodarstwa specjalizujące się w produkcji warzywniczej i sadowniczej.
Do intensywnej produkcji rolnej predysponowane są tereny:
gleb o bardzo korzystnych i korzystnych walorach przyrodniczych II i III klasy bonitacyjnej
zaliczane do kompleksów: pszennego dobrego i żytniego bardzo dobrego, wskazane do
intensywnych upraw wszelkich roślin, w tym sadownictwa i warzywnictwa, wielkotowarowej
gospodarki rolnej, nie wymagają specjalnych zabiegów agrotechnicznych i powinny być
chronione przed zainwestowaniem i zabudową,
gleb o średnio korzystnych walorach przyrodniczych IV klasy bonitacyjnej zaliczane do
kompleksu żytniego słabego, wskazane do upraw gatunków roślin o średnich wymaganiach
siedliskowych, dobre dla sadownictwa; wymagające nawożenia organicznego i mineralnego.
Sieć hydrograficzną gminy tworzą:
Rzeka Witonia płynąca z sąsiedniej gminy Kocierzew w kierunku wschodnim przez
miejscowości: Jasieniec, Szwarocin, Erminów;
dopływ Witonii (bez nazwy) płynąca w kierunku południowo – wschodnim, przez miejscowości:
Koszajec, Matyldów i Rybno;
Kanał Lubiejewski, Kanał Żuków-Skutki;
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drobne cieki w tym także sztuczne - szczególnie liczne w części południowej gminy oraz
kilkanaście małych, naturalnych zbiorników wodnych;
niewielkie tereny podmokłe – głównie w okolicach wsi Złota, Erminów, Karolków Szwarocki.
Wzdłuż cieków ciągną się łąki, szczególnie cenne z uwagi na fakt, iż stanowią element powiązań
ekologicznych
Tereny zmeliorowane obejmują prawie cały obszar gminy.
W ramach „Programu Małej Retencji dla Województwa Mazowieckiego” opracowanego w 2008 roku
przewidziano:
modernizację systemu melioracji (nawodnienia podsiąkowe),
modernizację w celu udrożnienia zbiornika retencyjnego bocznego na rzece Witoni w m.
Jasieniec - powierzchnia 0,2 ha, pojemność 2,0 tys. m3,
modernizację z uwagi na stan techniczny urządzeń korytowych na rzece Witoni: jaz kozłowy,
2 zastawki – światło budowli 2,0 m, pojemność 0,5 tys. m3, 2 zastawki boczne dokowe światło budowli 1,7 m, pojemność 0,4 tys. m3,
Poziom wód gruntowych jest ściśle powiązany z budową geologiczną, rzeźbą terenu oraz
przepuszczalnością:
tereny, gdzie poziom wód gruntowych utrzymuje się na głębokości do 1m p.p.t.; są to tereny
doliny rzeki Witoni i cieku bez nazwy - podłoże budują mułki i piaski rzeczne,
tereny, gdzie poziom wód gruntowych utrzymuje się na głębokości od 1m do 3m p.p.t., są to
tereny położone wokół doliny rzeki Witoni i cieku bez nazwy, a także w południowej i
południowo – wschodniej części gminy w okolicach miejscowości Cypriany - podłoże budują
gliny zwałowe, eluwia glin zwałowych oraz mułki i piaski rzeczne,
tereny, gdzie poziom wód gruntowych utrzymuje się na głębokości od 3m do 5m p.p.t.,
przeważające na terenie gminy i obejmujące prawie całą północną i środkową część gminy, o
podłożu budowanym przez piaski,
tereny, gdzie poziom wód gruntowych utrzymuje się poniżej 5m p.p.t., występujące na
niewielkich powierzchniach rozproszonych głównie w północnej i południowej części gminy podłoże budują piaski.
W obszarach pozadolinnych ciągłość zwierciadła wody może ulegać zakłóceniom, związane jest to z
występowaniem od powierzchni (bądź płytko w podłożu) utworów o słabszej przepuszczalności i
gorszych warunkach infiltracyjnych - gliny zwałowe. Miejscami charakterystyczne dla tej strefy jest
płytkie okresowo utrzymywanie się wody na stropie gruntów spoistych.
Ogólnie warunki wodne z punktu widzenia budownictwa na przeważającym obszarze gminy są
korzystne i nie budzą zastrzeżeń. Wyjątek stanowią tereny doliny rzeki Witoni i cieków wodnych.
Obszar gminy znajduje się w granicach GZWP – Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr
215A, przy czym zbiornik ten ma dotychczas statut nieudokumentowany. Jest to zbiornik wód
porowych występujących w osadach trzeciorzędowych wyróżnionych jako subniecka warszawska,
część centralna. Średnia głębokość ujęć czerpiących wodę z tej jednostki wynosi 160 m. Znaczna
głębokość zbiornika decyduje o stosunkowo dobrej izolacyjności wód od powierzchni oraz średniej i
dużej ich waloryzacji (małej wrażliwość na wpływ czynników antropogenicznych). Na terenie
wysoczyzny struktury hydrogeologiczne są dobrze izolowane.
Główny użytkowy poziom wodonośny znajduje się w utworach czwartorzędowych. Na większej części
obszaru gminy stopień zagrożenia wód podziemnych zalicza się do średniego, ze względu na słabą
izolację i zróżnicowaną głębokość zalegania poziomów wodonośnych. Na wysoki stopień zagrożenia
wód podziemnych ocenia się rejon Złotej, gdzie przy słabej izolacji zlokalizowanych jest kilka ferm
hodowlanych, przy czym jad dotąd nie zauważono wpływu tych ognisk zanieczyszczeń na chemizm
wód podziemnych.
Poziom wodonośny na obszarze wysoczyzny występuje w spągach warstw utworów
czwartorzędowych. Wydajność poziomu czwartorzędowego jest zróżnicowana i wynosi od kilku do
100 m3/h. Z wód zalegających w utworach poziomu czwartorzędowego korzysta się na potrzeby
zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy, działalności gospodarczej i rolniczej oraz do
celów przeciwpożarowych.
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Na terenie gminy znajdują się 3 ujęcia wód czwartorzędowych: Nowa Wieś, Rybno, Złota,
Na terenie gminy znajdują się również liczne studnie wiercone wykorzystywane w rolnictwie do
nawadniania pól i upraw.
Klimat charakteryzują następujące elementy:
średnia roczna temperatura powietrza: 7-8 stopni C,
średnia roczna wilgotność względna: 79 -80%,
okres wegetacji roślin: 210 - 220 dni,
wysokość średnich rocznych opadów atmosferycznych: 500-600 mm,
częstość występowania ciszy atmosferycznej powyżej 13%,
średnia roczna prędkość wiatru: 3 - 4 m/s, max. prędkość wiatru w porywach
energia użyteczna wiatru
750kWh/m /rok.

- 40m/s,

na wysokości 10m n.p.g. w terenie otwartym osiąga wartość

Na obszarze gminy dominują wiatry zachodnie, które stanowią 25% wszystkich notowanych
kierunków. Najmniejszy udział natomiast wykazują wiatry północnowschodnie. Obszar gminy jest
stosunkowo dobrze przewietrzany. Dobowy przebieg temperatury charakteryzuje się znacznym
wyrównaniem, co jest korzystne dla wzrostu roślin.
Niekorzystne warunki termiczne związane są dolinkami cieków i obniżeniami terenowymi, są to tereny
podmokłe, z wodą gruntową występującą na głębokości do 1 m, zajęte przede wszystkim przez łąki i
pastwiska. Narażone są one na występowanie wysokich dobowych amplitud temperatur w okresie
lata, a także spadki temperatur zimą.
Dobre warunki termiczne cechują tereny dostatecznie przewietrzane, o zaleganiu wód gruntowych
poniżej 2 m (wysoczyna morenowa).
Szata roślinna jest integralnym składnikiem środowiska przyrodniczego, a zróżnicowanie jej stanowi
wypadkową czynników siedliskowych jak podłoże geologiczne i warunki wilgotnościowe. Roślinność
naturalna jest odbiciem cech siedliska oraz klimatu i na terenie gminy ma piętno kontynentalne
reprezentowane przez kontynentalny bór sosnowy, nadrzeczne łęgi wierzbowo – topolowe, łęgi
jesionowo – olszowe, jesionowo - wiązowe, olsy.
Każdy ze sposobów użytkowania szaty roślinnej przez człowieka pociąga za sobą zestaw pewnych
zabiegów zmieniających warunki siedliskowe. Zieleń urządzona to układ roślinności powstałej dzięki
działalności człowieka z wykorzystaniem naturalnych ugrupowań roślinnych. Ze względu na to, że
analizowany teren jest w przeważającej części wykorzystywany rolniczo, w strukturze roślinności
rzeczywistej dominują zbiorowiska polne i łąkowe. Szata roślinna jest dość zróżnicowana. Obok
roślinności antropogenicznej (będącej w całości lub w części wynikiem działalności ludzkiej),
spotykanej na polach uprawnych, w monokulturach leśnych, przy drogach i wśród zabudowań,
występują też zbiorowiska naturalne i półnaturalne lasów, zarośli, łąk oraz muraw, roślinności wodnej
i szuwarowej.
Ogólnie szata roślinna jest zmodyfikowana głównie przez gospodarkę rolną i tylko w niewielkich
enklawach posiada walor naturalności. Zajęte pod uprawy oraz odłogowane powierzchnie orne są
ubogie w gatunki.
Podstawową grupę roślinności stanowią rośliny uprawne, głównie reprezentowane przez zboża,
kukurydzę i warzywa.
Użytki zielone zajmują tereny niższe, głównie wzdłuż rzeki Witoni i cieków wodnych. Najcenniejszymi
ekosystemami na terenie gminy Rybno są nieliczne kompleksy leśne występujące w północno –
wschodniej części obszaru gminy. Lasy porastają obszar o powierzchni zaledwie około 317,86 ha.
Lesistość gminy jest niewielka i wynosi około 4,4 % (dla porównania lesistość powiatu
sochaczewskiego wynosi 14,8%, województwa mazowieckiego wynosi 22,9%). Dominującymi typami
siedliskowymi są głównie bory mieszane świeże, o drzewostanie sosnowym z udziałem innych
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gatunków głównie dębu i brzozy, zróżnicowanym runie i podszycie, korzystnym mikroklimacie. Lasy te
charakteryzują się znaczną odpornością na antropopresję oraz wysokimi walorami krajobrazowymi.
Na obszarze objętym opracowaniem nie występują siedliska wymienione w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków
będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów
kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000.
W grupie roślinności antropogenicznej odgrywającej dominującą rolę na terenach zurbanizowanych i
związanych z siedliskami ludzkimi, należy odnotować tereny zieleni urządzonej – parków i
cmentarzy, zieleń przydrożną i ogródków przydomowych. Znaczną powierzchnię zajmują tez uprawy
trwałe – sady. Tereny zieleni parkowej i przydrożnej stanowią sztuczne kombinacje drzew z udziałem
krzewów i zielonych roślin ozdobnych. Podobnie jak na cmentarzach ze starszymi nasadzeniami
drzew, dominują klon, dąb, lipa, topola. Do cennych układów zieleni przydrożnej o walorach
przyrodniczych, krajobrazowych i izolacyjnych zaliczyć można wpisane do rejestru zabytków aleje
kasztanowe w Rybnie.
Dużym rozprzestrzenieniem charakteryzuje się też roślinność ruderalna. Rozwija się ona
spontanicznie na wszelkiego rodzaju terenach przekształconych przez człowieka, gdzie
zniszczono roślinność naturalną, a nie wprowadzono sztucznie ukształtowanej.
Jest to flora azotolubna i wapiennolubna. Odgrywa znaczną rolę w utrwalaniu podłoża i wytwarzaniu
warstwy gleby. Jednak z uwagi na brak walorów estetycznych nie nadają się do pełnienia funkcji
zieleni towarzyszącej.
Ważną rolę w krajobrazie rolniczym i dla funkcjonowania środowiska przyrodniczego odgrywają też
zadrzewienia. Podstawowe ich elementy stanowią :
zadrzewienia przydrożne o walorach przyrodniczych, krajobrazowych i izolacyjnych
zadrzewienia śródpolne oraz pojedynczo rozmieszczone wśród pól drzewa i krzewy.
zadrzewienia obszarów zabudowanych kępowe i powierzchniowe.
Głównymi gatunkami drzew wśród zadrzewień przydrożnych są: wierzby, graby, jesiony, topole,
klony zwyczajne, brzozy. Zadrzewienia nadwodne to brzozy, wierzby, grab.
Faunę obszarów rolniczych stanowią głównie gatunki, które dostosowały się do antropogenicznego
układu biocenotycznego. Wśród owadów są to pospolite szkodniki, a wśród ssaków – gryzonie i
zwierzęta hodowlane w większości bydło i trzoda chlewna oraz inne gatunki synantropijne
związane z siedzibami ludzkimi. Bogatsza fauna ssaków i kręgowców występuje w bezpośrednim
sąsiedztwie i w dolinie rzeki Witoni. Z gatunków chronionych występują: bocian biały. Na granicy
rolno leśnej spotkać można zające, sarny, na terenach rolnych i w zaroślach: kuropatwy, bażanty.
Fauna obszarów rolniczych odznacza się licznymi gatunkami motyli. Najbardziej liczna jest fauna
ptasia reprezentowana głównie przez gatunki pospolite
Pomniki przyrody są jedynymi, występującymi na obszarze gminy Rybno, formami ochrony
przyrody objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.). Wg Rozporządzenia Nr 18 Wojewody
Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na
terenie powiatu sochaczewskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 124, poz. 3633) na obszarze gminy
występuje 5 pomników przyrody:
1. Ćmiszew Parcel, drzewo: kasztanowiec pospolity, (północno-zachodnia strona posesji nr 24 - z
przodu), stan dostateczny
2. Ćmiszew Parcel, drzewo: dąb szypułkowy (południowo-wschodnia strona posesji nr 24 – w głębi),
stan dobry
3. Ćmiszew Parcel, grupa drzew: jesion wyniosły - 3 szt. (w alei wjazdowej), stan zły,
4. Rybno, aleje: kasztanowiec pospolity (261 szt.), jesion wyniosły (15 szt.), jesion pensylwański
(4szt.), domieszkowo: lipa drobnolistna, klon pospolity, robinia akacjowa - stan dostateczny. Na
stan drzew w drodze do Jasieńca niekorzystnie wpływa, przebiegający tamtędy ruch tranzytowy –
droga klasy głównej.
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5. Sarnów (Zofiówka) drzewo: dąb szypułkowy, stan dostateczny, stanowi dominantę krajobrazową.
Stan obiektów objętych Gminną Ewidencją Zabytków (parki i zespoły dworsko– parkowe w
Ćmiszewie, Jasieńcu, Rybnie i Złotej) został omówiony w rozdziale 4. Park w Złotej i w Rybnie oraz
aleje kasztanowe w Rybnie zostały wpisane do rejestru zabytków.
Krajobraz gminy Rybno zaliczyć można do krajobrazu nizinnego typu glacjalnego - równinnego i
falistego o stosunkowo małej różnorodności siedlisk. Najcenniejszy jego element przyrodniczokrajobrazowy stanowi dolina rzeki Witoni i cieku bez nazwy płynącego przez miejscowość Rybno.
Pełni ona funkcje lokalnego korytarza ekologicznego. W obszarze gminy spotyka się też drobne
zbiorniki wodne w postaci stawków i „oczek wodnych”, które wśród pól, w terenie odkrytym są ostoją
zwierzyny i wzbogacają krajobraz.
Stopień rolniczej jakości środowiska określa procentowy udział powierzchni gruntów klasy
bonitacyjnej V i VI w całkowitej powierzchni gminy. Na terenie gminy Rybno udział ten wynosi około
22% co wskazuje na 3 stopień degradacji (w skali 4 stopniowej) tj. średnią degradację rolniczą gminy.
Najmniejszą odporność na degradację wykazują gleby ubogie w składniki pokarmowe. Przeznaczenie
pod uprawę luźnych i słabogliniastych gleb piaskowych odsłania je na niszczące działanie wiatru,
wymywanie składników pokarmowych i ubytek próchnicy oraz nasila odpływy wód opadowych.
Głównym źródłem emisji pyłów i zanieczyszczeń gazowych są lokalne i indywidualne kotłownie
opalane węglem, m.in. zakładów usługowych, szkół, obiektów użyteczności publicznej oraz
gospodarstw domowych. W bezpośrednim sąsiedztwie dróg ze zwiększonym ruchem komunikacyjnym
występują przewyższenia wartości średnich rocznych stężeń NO2 i benzenu nad wartościami tła. Na
terenie gminy Rybno nie jest prowadzony monitoring poziomu hałasu komunikacyjnego.
Źródłem ponadnormatywnego hałasu komunikacyjnego jest ruch na drodze krajowej Nr 92
biegnącej wzdłuż części południowo – wschodniej granicy gminy Rybno oraz na drodze wojewódzkiej
Nr 577 relacji Łąck--Sanniki-Ruszki, przebiegającej przez północną część terenu gminy Rybno.
Źródłem pól elektromagnetycznych o częstotliwości 50 Hz są linie elektroenergetyczne
najwyższego napięcia 400 kV relacji Rogowice – Płock, 220 kV relacji Konin – Mory oraz wysokiego
napięcia 110 kV relacji Łowicz - Sochaczew. Źródłem pól elektromagnetycznych są też trzy stacje
bazowe telefonii komórkowej, wybudowane w miejscowościach: Rybno, Erminów i Ludwików.

Wnioski


Z punktu widzenia przyrodniczego pożądane jest dalsze utrzymywanie gruntów
rolnych, z wyjątkiem gruntów przeznaczonych do uzupełninia struktury ekologicznej
przez dolesienia, w dotychczasowym użytkowaniu rolniczym, gdyż tworzą one otwarte
tereny biologicznie aktywne o funkcjach ekologicznych.



Do intensywnej produkcji rolnej predysponowane są tereny o najkorzystniejszych
warunkach glebowych (klasy II, III, IV) szczególnie zaliczanych do kompleksu
pszennego dobrego, i żytniego bardzo dobrego, odpowiednie dla upraw wszystkich
roślin, występujące w zwartych kompleksach głównie w środkowej i południowej
części gminy, min. w okolicach wsi: Koszajec, Rybionek, Rybno, Jasieniec, Nowy
Szwarocin, Konstantynów, Złota.



Wskazane są do pozostawienia jako otwarte tereny o funkcjach ekologicznych dolinki
cieków (w tym dolinę rzeki Witoni), inne obniżenia oraz tereny użytków zielonych są
odpowiednie do formowania lokalnego układu przestrzeni otwartych. Tereny te są
typowymi terenami powstawania częstych inwersji termicznych oraz zalegania
chłodnego powietrza. Spełniają funkcję układów wentylacyjnych i odwadniających,
nie należy wprowadzać przeszkód utrudniających przewietrzanie terenu takich jak
zieleń wysoka, nasypy, zabudowa.



Wskazane są zalesienia na gruntach niskich klas bonitacyjnych o małych walorach
agroekologicznych (gleby marginalne), szczególnie we wsiach: Wężyki, Antosin,
Bronisławy, Karolków Szwarocki, Złota. Lokalizacja zalesień powinna zapewniać
zmniejszenie rozdrobnienia i rozproszenia kompleksów leśnych. Należy dążyć do
tego, żeby docelowa powierzchnia kompleksu leśnego nie była mniejsza niż 5 ha.
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Powierzchnie poniżej 0,5 ha powinny być wykorzystywane do tworzenia zbiorowisk
drzewiasto-krzewiastych o funkcjach zadrzewień. Wyliczona na podstawie
agroekologicznego wskaźnika lesistości optymalnej potrzeba dolesień dla terenu
gminy Rybno kształtuje się w przedziale 2,5- 5% powierzchni gminy, czyli wskaźnik
lesistości powinien osiągnąć 7-10%.


Zalesienia, szczególnie we wschodniej części gminy, przewiduje
zwiększania lesistości dla Województwa Mazowieckiego do roku 2020”.



Tereny o walorach kulturowych wskazane do ochrony i rehabilitacji obejmują tereny
parków podworskich położonych na obszarach wsi Rybno, Złota i Ćmiszew Parcel,
Jasieniec. Są to tereny wymagające ochrony i pielęgnacji istniejącego starodrzewu,
likwidacji istniejących samosiewów i przypadkowych nasadzeń, wzmocnienia poprzez
nowe nasadzenia.



Tereny lokalizacji skupisk zabudowy mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej
powinny w maksymalnym stopniu wykorzystywać grunty niechronione, o korzystnych
warunkach gruntowo-wodnych, nawiązywać do istniejącego zainwestowania w celu
tworzenia zwartej struktury jednostek osadniczych.



Do rozwoju funkcji turystycznej i rekreacyjno – wypoczynkowej predysponowane są
tereny o szczególnie atrakcyjnych walorach przyrodniczych, krajobrazowych,
położone w bliskim sąsiedztwie kompleksów leśnych, o korzystnych warunkach
zabudowy i mikroklimatu. Preferowanym kierunkiem wykorzystania tych terenów
może być agroturystyka.



Szczególnie istotna jest ochrona przed trwałym zanieczyszczeniem gruntów lub wód
ze względu na słabą izolację i zróżnicowaną głębokość zalegania czwartorzędowych
poziomów wodonośnych.



Mając na uwadze utrzymanie dobrych warunków higieny atmosfery i ochronę
drzewostanów wskazane są ekologiczne nośniki energii w indywidualnych źródłach
ciepła.



Zminimalizowanie uciążliwego oddziaływania hałasu komunikacyjnego, szczególnie
wzdłuż drogi krajowej nr 92 i drogi wojewódzkiej Nr 577 wymaga kształtowania i
wprowadzania zieleni izolacyjnej przyulicznej.

„Program

4. STAN DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY
WSPÓŁCZESNEJ


Na planszach „UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO” i
„KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO” wyróżniono występujące na
obszarze gminy ELEMENTY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO:


obiekty architektoniczne, parki i cmentarze wpisane do rejestru zabytków;



obiekty architektoniczne, parki i cmentarze objęte Gminną Ewidencją Zabytków;



stanowiska archeologiczne objęte Gminną Ewidencją Zabytków;

HISTORIA GMINY


Początki Rybna najprawdopodobniej sięgają XIII wieku, w którym to okresie Rybno było
siedzibą parafii.



W dniu 25 lipca 1368 roku Siemowit książę Mazowsza oraz Jan biskup poznański
przebywając w Sochaczewie poczynili postanowienie dotyczące dziesięcin z wsi w Księstwie
Mazowieckim zarazem należących do diecezji poznańskiej. Dokument wymienia szereg
miejscowości, w tym również Rybno. Wieś była lokowana na prawie niemieckim, co
przyczyniło się do jej szybkiego rozwoju.
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Rybno było siedzibą rycerzy herbu Radwan, od nazwy rodowej wsi przyjęli oni z czasem
nazwisko Rybińscy. Zamieszkiwali oni miejscowość przynajmniej do XVII wieku i byli
kolatorami (patronami) miejscowego kościoła. W pierwszej połowie XVI wieku ufundowali tu
kolejny drewniany kościół, który przetrwał do drugiej połowy XVII wieku.



W XVII główną pozycję przejęła rodzina Jasińskich herbu Dołęga. Około 1688 roku Ludwik
Jasiński wzniósł kolejną świątynię.



Pod koniec XVII wieku rozpoczął karierę ród Łączyńskich herbu Kościesza (czasem Nałęcz).
Na początku XVIII wieku Józef Łączyński - gostyński skarbnik, syn Jana Franciszka, który był
pisarzem skarbu koronnego i sekretarzem królewskim – najprawdopodobniej kupił majątek
Rybno oraz Koszajec od Jasińskich lub ich następców.



W latach 1804- 1806 za sprawą działalności Piotra Łączyńskiego zbudowano w Rybnie
murowany kościół który stoi do dziś oraz pałac, który stanowił siedzibę rodu.



Około 1830 roku Rybno odziedziczył Stanisław Zabłocki i za czasów Zabłockich do roku 1880
w dobra Rybno powiększyło się o wiele nowych wsi i kolonii, których nazwy często były
nawiązaniem do imion ówczesnych dziedziców.



Jasieniec, Ćmiszew, Złota- najstarsze wsie na terenie gminy datowane są na XIV w. Pierwsze
wzmianki na temat Koszajca pochodzą z początków XVI w. Cyprian i Matylda Zabłoccy,
właściciele majątku Rybno, w latach 30-tych XIX w. rozpoczęli akcję kolonizacyjną,
zakładając nowe wsie. Powstały wtedy Cypriany i Matyldów, a ich mieszkańcami głównie byli
niemieccy osadnicy. Powstanie Antosina oraz Erminowa datuje się na pierwszą połowę XIX
wieku (Antosin był częścią dóbr Giżyce, Erminów stanowił część dóbr szwarocińskich).
Pozostała część wsi należących do gminy powstała w II połowie XIX wieku lub na przełomie
wieków XIX i XX; założone zostały one przez rodzinę Zabłockich (Wężyki, Sarnów, Nowa
Wieś, Aleksandrów). Przeważającymi układami zabudowy były ulicówki i rzędówki.



Opis z 1889 roku ukazuje Rybno jako całkiem dobrze rozwiniętą gospodarczo miejscowość.
Był tu murowany kościół, urząd gminy, szkoła początkowa ogólna, sąd gminny, gorzelnia,
browar, destylarnia wódek słodkich, fabryka octu, dwupiętrowy murowany pałac dziedziców,
oraz park o powierzchni około 800 m2. Najprawdopodobniej duża w tym zasługa niemieckich
kolonistów, którzy osiedlali się w Rybnie, przywożąc ze sobą nowinki rolnicze i nowe sposoby
uprawy ziemi będąc tym samym inicjatorami niewielkiego przemysłu.



W Rybnie znajduje się kopiec usypany ku czci żołnierzy z parafii poległych w czasie I wojny
światowej na froncie wschodnim.



W okresie międzywojennym Rybno było dużą, rozwiniętą gospodarczo miejscowością, działały
2 browary i 2 młyny motorowe, działały sklepy, warsztat kowalski i kołodziej. Na terenie parafii
znajdowało się pięć dworów szlacheckich: w Złotej, Jasieńcu, Ćmiszewie, Szwarocinie, i
Rybnie. W gminie Rybno według danych 1921 roku mieszkały 5 852 osoby. Gmina składała
się z 67 wsi, kolonii i folwarków.



W maju 1935 roku został znaleziony na terenie gminy Rybno najstarszy na Mazowszu
grobowiec megalityczny, wybudowany przez neolityczną ludność kultury pucharów
lejkowatych. Odsłonięto go na niewielkim wyniesieniu w dolinie rzeki Lutomi w trakcie badań
wykopaliskowych przeprowadzonych przez Konrada Jażdżewskiego.



Rozwój Rybna został przerwany za sprawą II wojny światowej, po której dwory
rozparcelowano, a ludność dworska wyemigrowała do miast, głównie pobliskiego
Sochaczewa. Na cmentarzu w Rybnie znajduje się kwatera 1500 żołnierzy poległych we
wrześniu 1939 roku. Zrujnowany pałac w Rybnie został przejęty przez Państwowe Muzeum
Archeologiczne w Warszawie i został przebudowany na ośrodek magazynowo - studyjny
muzeum, pełniąc funkcje domu pracy twórczej i spotkań naukowych archeologów.



Pod koniec XX wieku poza szkołą w Rybnie funkcjonowały w gminie placówki szkolne w
Erminowie, Koszajcu i Złotej. W 2007 roku powołano Zespół Szkół w Rybnie, obejmujący
szkołę podstawową i gimnazjum. W Erminowie powstał zespół szkół specjalnych. W 2001
roku Wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia przejęła w użytkowanie dom w Rybnie.
Zaludnienie nie osiągnęło poziomu sprzed II wojny światowej; pod koniec XX wieku liczba
ludności gminy zbliżała się do 4000 mieszkańców, a obecnie wynosi niecałe 3500.
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ZABYTKI
W granicach gminy znajdują się następujące zabytki nieruchome:


66 obiektów niearcheologicznych objętych Gminną Ewidencją Zabytków (w tym 13 wpisanych
do rejestru zabytków)



1 nieistniejący obiekt niearcheologiczny dla którego opracowano kartę GEZ (dom w
Matyldowie);



28 stanowisk archeologicznych objętych Gminną Ewidencją Zabytków.

Nie istnieje 1 obiekt niearcheologiczny wpisany do rejestru zabytków (dwór w Ćmiszewie Parcel; Nr
rej. zab. 19 decyzja z dnia 10.05.1958).
Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ) została opracowana w 2011 roku.
Istnieją wszystkie obiekty, które w 2011 roku włączono do Gminnej Ewidencji Zabytków, z wyjątkiem
budynku Matyldów 12.
W ciągu 4 lat od opracowania kart GEZ pogorszył się stan techniczny wielu obiektów. W
szczególności zagrożone są nieużytkowane budynki i nieczynne cmentarze i dawne założenia
parkowe. Zły stan techniczny dotyczy już 22 obiektów.
Najlepiej zachowanymi zabytkami na terenie gminy są zespół pałacowo-parkowy w Rybnie, cmentarz i
kościół w Rybnie wraz z otoczeniem.
Zachowany w stanie dostatecznym jest zespół dworsko-parkowy w Złotej. Jest on użytkowany jako
prywatny obiekt mieszkalny. Podzielony i zniekształcony został zespół dworsko-parkowy w
Ćmieszewie Parcel, tak, że, poza aleją od głównej drogi, założenie dworskie jest mało czytelne, a
dwór nie istnieje. Relikty założenia dworsko-parkowego znajdują się także w Jasieńcu, ale tam
pozostałościami są tylko zbiornik wodny i zieleń o charakterze leśnym, dominująca w krajobrazie.
W dobrym stanie znajduje się kurhan w Złotej, teren jest zadbany; znajduje się tam tablica
informacyjna, przy czym brak informacji o obiekcie od strony drogi powiatowej. W złym stanie są
dawne cmentarze w Matyldowie, Rybionku i Wężykach, wymagają one prac konserwatorskich i
oznaczenia w terenie.
Wskazane jest, aby poddać rekonstrukcji zabytki techniki - zrujnowany młyn i spichlerz w Rybnie –
poprzez przywrócenie lub odtworzenie obiektu lub jego części w formie historycznej z wykorzystaniem
zachowanych oryginalnych elementów i detali.
Liczne zabytkowe budynki nadają specyficzny „klimat” kulturowy i bardzo dobrze współgrają z
otaczającą zielenią, jednak ich często zły stan i brak użytkowników powoduje, że potrzebują pilnie
działań remontowych (szczególnie dotyczy to budynków drewnianych). Problemem jest także duży
udział budynków krytych eternitem (13 domów, w tym 6 nieużytkowanych domów mieszkalnych w
złym stanie technicznym)
Elementami zagospodarowania istotnymi ze względu na zagadnienia dziedzictwa kulturowego są
kapliczki i krzyże przydrożne, także te nie objęte gminną ewidencją zabytków. Są one nadal otaczane
czcią i bardzo troskliwą opieką mieszkańców. Niestety w wielu przypadkach zatraciły ludowy
charakter, ponieważ zostały pozbawione rzeźb i malunków miejscowych twórców i zastąpione
nowszymi dekoracjami. Kapliczki i krzyże wykonane są z różnego tworzywa, w zależności od czasu
powstania. Najczęściej używane było drewno i kamień, a następnie metal, cement i inne materiały.
Dwóch budynków dotyczą aktualne pisma Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:
- Matyldów dom nr 12 - MWKZ delegatura w Płocku stwierdziła w piśmie z dnia 15.05.2013 r., że
obiekt uległ zniszczeniu w stopniu powodującym utratę jego wartości historycznej i użytkowej” i że
„pozwolenie na rozbiórkę będzie równoznaczne z wykreśleniem obiektu budowlanego z Gminnej
Ewidencji Zabytków”;
- Park w Ćmiszewie Parcel – MWKZ delegatura w Płocku przekazała wnioski właścicieli terenów o
skreślenie paku z rejestru zabytków, pismami do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
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dnia 28.11.2013 r. i 10.12.2014 r.. Sprawa jest obecnie rozpatrywana przez Departament Ochrony
Zabytków.
Poniżej zamieszczono listę zabytków Gminy Rybno, dla których są opracowane karty Gminnej
Ewidencji Zabytków. Dla każdego z obiektów niearcheologicznych podano:
- funkcję,
- ew. informację o nieużytkowaniu obiektu i pokryciu eternitem,
- główne użyte materiały,
- stan zachowania oraz datowanie,
- ew. informacje o wpisie do rejestru zabytków, wnioskach o usunięcie z GEZ lub rejestru zabytków

ANTOSIN
1. dom mieszkalny nr 10, z cegły i drewna, tynkowany, nieużytkowany, stan zły, z ok. 1920 roku;
BRONISŁAWY
2. dom mieszkalny nr 3, z cegły, tynkowany, nieużytkowany, kryty eternitem, stan zły, z ok. 1920
roku;
3. dom mieszkalny nr 4, z cegły, nieużytkowany, kryty eternitem, stan zły, z ok.1920 roku;

CYPRIANY
4. kapliczka, z cegły, tynkowana, stan dobry, z ok. 1920 roku;
5. dom mieszkalny nr 1, z drewna, nieużytkowany, stan zły, z lat 30-tych XX wieku;
6. dom mieszkalny nr 12, z cegły, tynkowany, stan dobry, z ok.1920 roku;
7. dom mieszkalny z oborą w zagrodzie nr 14, z cegły, tynkowany, kryty eternitem, stan dostateczny,
z 1929 roku, współczesna dobudowa obniżająca wartość estetyczną;
ĆMISZEW PARCEL
8. park podworski (o powierzchni 3 ha) wraz z najbliższym otoczeniem w promieniu 100 m.,
stan dostateczny, z I poł. XIX wieku, nr rej. zab. 19 z dnia 10.05.1958 oraz decyzja z dnia
5.05.1980, złożono wniosek o skreślenie z rejestru zabytków;
ĆMISZEW RYBNOWSKI
9. obora w zagrodzie nr 6, z cegły i kamienia, stan dobry, z 1914 roku;
ERMINÓW
10. dom mieszkalny nr 29, drewniany, nieużytkowany, stan zły, z 1880 roku;

JASIENIEC
11. relikty parku podworskiego, zieleń śródpolna i przydrożna, stan zły, z XIX wieku;
12. kapliczka, z cegły, tynkowana, stan dobry, z 1932 roku;
13. dom mieszkalny nr 7, z cegły, tynkowany, stan dostateczny, z ok.1930 roku;
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KAMIEŃSZCZYZNA
14. obora w zagrodzie nr 17, ceglano- kamienna, kryty eternitem, stan dobry, z lat 30 XX wieku;
KAROLKÓW RYBNOWSKI
15. dom mieszkalny nr 14, z cegły, tynkowany, nieużytkowany, stan zły, z ok. 1920 roku;
16. dom z częścią gospodarczą w zagrodzie nr 26, z cegły, nieużytkowany, stan zły. z ok. 1930 roku;
17. dom mieszkalny nr 34, z gliny, tynkowany, nieużytkowany, kryty eternitem, stan zły, z ok. 1880
roku;
18. obora w zagrodzie nr 34, z cegły i kamienia, stan dobry, z ok. 1930 roku;
19. dom mieszkalny nr 36, z drewna, nieużytkowany, dach łatany eternitem, stan zły, z ok.1880 roku;

KOSZAJEC
20. dom mieszkalny nr 11a, z cegły, stan dostateczny, z 1933 roku;
21. obora w zagrodzie nr 11a, z cegły, stan dostateczny, z 1933 roku;
22. dom mieszkalny nr 16, z cegły, stan dobry, z początku XX wieku;
MATYLDÓW
23. dom mieszkalny nr 12 – NIE ISTNIEJE. Złożony wniosek o skreślenie z GEZ; zgoda MWKZ na
rozbiórkę i skreślenie z GEZ;
24. obora w zagrodzie nr 14, z cegły i kamienia, stan dobry, z 1931 roku;
25. obora w zagrodzie nr 16, z cegły i kamienia, kryty eternitem, stan dobry, z 1938 roku;
26. dom mieszkalny nr 21, z cegły, tynkowany, kryty eternitem, stan dostateczny, z ok.1920 roku;
27. obora w zagrodzie nr 21, z cegły i kamienia, kryty eternitem, stan dobry, z ok. 1894 roku;
28. dom mieszkalny nr 36, z drewna, nieużytkowany, kryty eternitem, stan zły, z początku XX wieku;
29. obora w zagrodzie nr 44, z cegły i kamienia, nieużytkowana, stan zły, z 1938 roku;
30. cmentarz ewangelicki (relikty), stan zły- szczątkowe ślady, z II połowy XIX wieku;
NOWA WIEŚ
31. kapliczka, z cegły, stan dobry, z ok. 1890 roku;

NOWY SZWAROCIN
32. kapliczka, z cegły, tynkowana, stan dostateczny, z 1880 roku;

RYBIONEK
33. cmentarz ewangelicki (relikty), stan zły- szczątkowe ślady, brak dojazdu, z ok. połowy XIX wieku;

RYBNO
34. kościół parafialny przy Alei Kasztanowej 1, z cegły, tynkowany, stan dobry, z 1804-1817
roku, nr rej. zab. 37 z dnia 4.04.1962;
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35. dzwonnica przy Alei Kasztanowej 1, z cegły, tynkowana, stan dobry, z 1845, 1883 roku, nr
rej. zab. 37 z dnia 4.04.1962;
36. figura NMP przy Alei Kasztanowej 1, z cegły i metalowego ażurowego ogrodzenia,
tynkowana, stan dobry, z początku XIX wieku, nr rej. zab. 37 z dnia 4.04.1962;
37. mur kościelny przy Alei Kasztanowej 1, z kamienia, stan dobry, z 1870 roku, nr rej. zab. 37 z
dnia 4.04.1962;
38. cmentarz przykościelny przy Alei Kasztanowej 1, brak śladów, prawdopodobnie z XV
wieku, nr rej. zab. 37 z dnia 4.04.1962 i nr rej. zab. 959 z dnia 1.03.1994;
39. cmentarz parafialny przy ul. Sochaczewskiej 1, stan dobry, z 1829 roku, nr rej. zab. 850 z
dnia 30.12.1991;
40. 3 aleje kasztanowe (z domieszkami jesionu wyniosłego, jesionu pensylwańskiego, klonu
pospolitego lipy drobnolistnej i robinii akacjowej), przy ul. Parkowej, Alei Kasztanowej i ul.
Batalionów Chłopskich, stan dostateczny, z I połowy XIX wieku, nr rej. zab. 585 z dnia
19.05.1982;
41. pałac przy ul. Parkowej 4, z cegły, tynkowany, stan bardzo dobry, z I połowy XIX wieku, nr
rej. zab. 57 z dnia 7.05.1962;
42. park przy ul. Parkowej 4, stan dobry, z I połowy XIX wieku, nr rej. zab. 57 z dnia 7.05.1962;
43. spichlerz przy ul. Towarowej 3a wraz z najbliższym otoczeniem w promieniu 100 m., z cegły
i drewna, stan zły, z II połowy XIX wieku, nr rej. zab. 9 z dnia 19.05.1956;
44. dom mieszkalny przy ul. Długiej 12, z drewna, stan dostateczny, z początku XX wieku;
45. dom mieszkalny przy ul. Długiej 21, z drewna, nieużytkowany, kryty eternitem, stan zły, z 1913
roku;
46. dom mieszkalny (dawna poczta) przy ul. Długiej 25, z cegły, tynkowany, kryty eternitem, stan
dostateczny, z ok. 1920 roku;
47. dom mieszkalny (dawny spichlerz) przy ul. Kasztanowej 2, z cegły, tynkowany, stan dobry, z 1911
roku;
48. świetlica (d. kaplica ewangelicka) przy ul. Kasztanowej 4, z cegły, tynkowana, stan dobry, z
początku XX wieku;
49. dom mieszkalny przy ul. Wyszogrodzkiej 27, z cegły, tynkowany, nieużytkowany, stan zły, z
ok.1880 roku;
50. młyn przy ul. Wyszogrodzkiej 29, z cegły, nieużytkowany, stan zły, z ok. 1880 roku;

STARY SZWAROCIN
51. kapliczka, z cegły, tynkowana, stan dobry, z 1925 roku;
52. dom mieszkalny nr 3, z drewna, stan dostateczny, z 1928 roku;
WESOŁA
53. dom mieszkalny nr 12, z drewna, tynkowany, stan dostateczny, z ok. 1920 roku;
WĘŻYKI
54. kapliczka, z cegły, tynkowana, stan dostateczny, z 1939 roku;
55. dom mieszkalny nr 16, z drewna, stan dostateczny, z ok. 1920 roku;
56. dom mieszkalny nr 17, z cegły i drewna, tynkowany, nieużytkowany, stan zły, z ok. 1920 roku;
57. cmentarz wojenny, stan zły- szczątkowe ślady, z 1915 roku;
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ZŁOTA
58. dwór, z cegły, tynkowany, stan dostateczny, z ok. 1880 roku, nr rej. zab. 595 z dnia
28.07.1983;
59. park, stan dobry, z II połowy XIX wieku nr rej. zab. 505 z dnia 8.11.1978;
60. kapliczka, z cegły, tynkowana, stan dobry, z 1900 roku;
61. dom mieszkalny nr 3, z cegły, tynkowany, stan dostateczny, z ok. 1920 roku;
62. dom mieszkalny nr 4, z drewniany, nieużytkowany, stan zły, z ok. 1930 roku;
63. dom mieszkalny nr 8, z cegły, tynkowany, nieużytkowany, stan zły, z ok. 1910- 1920 roku;
64. dom mieszkalny nr 12, z cegły, kryty eternitem, stan dostateczny, z 1930 roku;
65. dom mieszkalny nr 16, z cegły, stan dostateczny, z 1927 roku;
66. cmentarz wojenny – kurhan, przy granicy z gminą Nowa Sucha, stan dobry, z ok. 1918 roku;
67. stajnia i obora pofolwarczne (działka nr ewid. 66), z cegły i kamienia, nieużytkowana, stan zły, z
końca XIX wieku.
Tab. 6. dane dotyczące 28 stanowisk archeologicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Rybno
W GEZ Gminy Rybno zostało wymienione także stanowisko nr AZP 57-58/11, znajdujące się w
miejscowości Lubiejew, w gminie Sochaczew.
Lp.

Miejscowość

Nr
stanowis
ka w
miejsco
wości

Nr stanowiska
wg
Archeologiczn
ego Zdjęcia
Polski

Funkcja obiektu

Chronologia

Kultura

pucharów
lejkowatych
amfor
kulistych
grobów
kloszowych

osada

epoka kamienia –
neolit
epoka kamienia –
neolit
halsztat/laten
wczesne
średniowiecze
średniowiecze
wczesne
średniowiecze
epoka brązu

56-57/7

ślad osadnictwa

epoka brązu

łużycka

1
1

56-57/8
56-57/15

ślad osadnictwa
ślad osadnictwa

epoka brązu?
epoka brązu

łużycka?
łużycka

1

56-57/17

ślad osadnictwa

?

1

56-57/19

ślad osadnictwa

10.

Karolków Rybnowski (na
terenie Antosina)
Rybno

5

56-57/21

11.

Sarnów

1

56-58/1

12.

Cypriany (na terenie
Rybna)
Złota
Jasieniec (na terenie
Złotej)

1

56-58/10

1. ślad osadnictwa
2. ślad osadnictwa
1. ślad osadnictwa
2. ślad osadnictwa
ślad osadnictwa

epoka kamienia/
wczesna epoka
brązu
wczesna epoka
żelaza
XII-XIII w
nowożytna
XI-XIII w.
XIV-XV w.
epoka brązu

1
1

57-57/17
57-57/9

ślad osadnictwa
cmentarzysko?

XVII w
epoka brązu

1.

Rybno

1

56-57/1

1. cmentarzysko
2. cmentarzysko
3. cmentarzysko
4. ślad osadnictwa

2.
3.

Rybno
Kamieńszczyzna

3
1

56-57/3
56-57/5

ślad osadnictwa
ślad osadnictwa

4.

Kamieńszczyzna
(na terenie Rybna)
Kamieńszczyzna (na
terenie Rybna)
Matyldów
Antosin (na terenie
Karolkowa
Rybnowskiego)
Ludwików (Pieńki)

2

56-57/6

3

5.
6.
7.

8.

9.

13.
14.
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Miejscowość

Lp.

Nr
stanowis
ka w
miejsco
wości

Nr stanowiska
wg
Archeologiczn
ego Zdjęcia
Polski

Funkcja obiektu

15.

Jasieniec

2

57-57/37

1. ślad osadnictwa
2. ślad osadnictwa

16.

Szwarocin Stary

5

57-57/38

1. ślad osadnictwa
2. ślad osadnictwa

17.

Karolków Szwarocki

1

57-58/4

1. ślad osadnictwa
2. ślad osadnictwa
3. ślad osadnictwa

18.

Karolków Szwarocki

2

57-58/5

1. ślad osadnictwa
2. ślad osadnictwa
3. ślad osadnictwa

19.

Szwarocin Nowy (na
terenie Erminowa)

1

57-58/12

1. ślad osadnictwa
2. osada?

20.

Bronisławy

1

57-58/18

cmentarzysko

21.

Erminów

2

57-58/19

cmentarzysko

22.

1

57-58/21

cmentarzysko

2

57-58/22

cmentarzysko

3

57-58/23

ślad osadnictwa

4

57-58/24

26.
27.

Szwarocin Stary (na
terenie Szwarocina
Nowego)
Szwarocin Stary (na
terenie Szwarocina
Nowego)
Szwarocin Stary (na
terenie Szwarocina
Nowego)
Szwarocin Stary (na
terenie Szwarocina
Nowego)
Ćmiszew Parcel
Erminów

1
2

28.

Karolków Szwarocki

3

23.

24.

25.

Chronologia

Kultura

okres wpływów
rzymskich
wczesne
średniowiecze
okres wpływów
rzymskich
średniowiecze
epoka brązu
okres wpływów
rzymskich
wczesne
średniowiecze
wczesna epoka
brązu
epoka brązu
okres wpływów
rzymskich
wczesna epoka
żelaza
okres wpływów
rzymskich
okres wpływów
rzymskich
epoka brązu – IV-V
okres
epoka brązu – IV
okres

przeworska

wczesne
średniowiecze – III
okres
okres wpływów
rzymskich

?

cmentarzysko

epoka brązu –
wczesny laten

łużycka

57-58/28
57-58/29

osada?
osada?

57-58/33

ślad osadnictwa

średniowiecze
okres wpływów
rzymskich
okres wpływów
rzymskich

przeworska

łużycka
przeworska

trzciniecka
łużycka
przeworska

pomorska
przeworska

przeworska
łużycka
łużycka

?

przeworska
przeworska

Wnioski


Dobrze zachowanymi zabytkami na terenie gminy są zespół pałacowo-parkowy,
cmentarz i kościół w Rybnie oraz zespół dworsko-parkowy i kurhan w Złotej.



Relikty założeń dworsko-parkowych w Ćmiszewie i Jasieńcu, zabytki techniki w
Rybnie i nieczynne cmentarze wymagają prac remontowych i konserwatorskich.



Opuszczone budynki mieszalne potrzebują pilnie działań remontowych lub
przeniesienia do skansenu, szczególnie dotyczy to budynków drewnianych;
problemem jest także duży udział budynków krytych eternitem.



Liczne zabytkowe budynki, parki i aleje oraz kapliczki i krzyże, współtworzą
tradycyjny, krajobraz kulturowy gminy.



Wymagają ochrony liczne zabytki archeologiczne.
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5. WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW W TYM OCHRONY ICH ZDROWIA
SZKOLNICTWO
W Gminie Rybno funkcjonują obecnie 2 szkoły:


Gminny Zespół Szkół w Rybnie - Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Pruskiego oraz
gimnazjum, ul. Długa 11;



Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie z oddziałem przedszkolnym, Erminów 1 zarządzany
przez powiat sochaczewski.

Liczby uczniów w szkołach i przedszkolu gminnym zaczynają wzrastać od 2013 roku,
zwiększająca się ilość dzieci uczęszczających do szkoły idzie w parze z rosnącą nieznacznie od
kilku lat liczbą ogólnej ludności gminy.
Liczba dzieci i młodzieży uczęszczających do gminnej szkoły, oddziału zerowego oraz punktu
przedszkolnego w Rybnie w ostatnich latach:


437 osób uczęszczało w roku szkolnym 2015/ 2016



428 osób uczęszczało w roku szkolnym 2014/ 2015



419 osób uczęszczało w roku szkolnym 2013/ 2014



421 osób uczęszczało w roku szkolnym 2012/ 2013

Tab. 7. Zmiany liczby dzieci i młodzieży uczęszczających do szkoły, oddziału zerowego oraz punktu
przedszkolnego w Rybnie w latach 2012-2016 (wg danych Urzędu Gminy):
Rok szkolny

2012- 2013

2013- 2014

2014- 2015

2015-2016

Liczba dzieci w
punkcie
przedszkolnym

42

47

50

60

Liczba dzieci w
„zerówce”

63

84

62

44

Liczba uczniów
szkoły
podstawowej

196

182

206

233

Liczba uczniów
gimnazjum

120

106

110

100

razem

421

419

428

437

Liczba dzieci i młodzieży uczęszczających do powiatowej szkoły specjalnej w Erminowie w ostatnich
latach (wg danych GUS):


41 osób uczęszczało w roku 2014 (w roku szkolnym 2014/ 2015)



51 osób uczęszczało w roku 2013 (w roku szkolnym 2013/ 2014)



48 osób uczęszczało w roku 2012



43 osoby uczęszczały w roku 2011



37 osób uczęszczało w roku 2010

Do końca XX wieku, na terenie gminy funkcjonowały szkolne Punkty Filialne w Matyldowie i Złotej.
Uległy one likwidacji na skutek zmniejszającej się liczby uczniów. Z miejscowości, w których nie ma
szkół, dzieci dowożone są na zajęcie szkolne komunikacją autobusową organizowaną przez gminę.
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KULTURA
Zadania z zakresu Kultury realizuje na terenie gminy Rybno Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie.
Tu również funkcjonuje świetlica. W 2014 roku została także oddana do użytkowania Świetlica wiejska
przy remizie w Wężykach. Rozważana jest lokalizacja świetlicy wiejskiej w Złotej w dawnym budynku
handlowym przy zespole dworsko-parkowym.
Niezależnym od gminy obiektem z zakresu usług kultury jest Państwowe Muzeum Archeologiczne w
Warszawie Odział w Rybnie

SPORT I WYPOCZYNEK
Na terenie gminy zlokalizowane są boiska sportowe, korty i plac zabaw w ramach „Gminnego Centrum
Rekreacji i Sportu” towarzyszącego Zespołowi Szkół w Rybnie. Boisko znajduje się przy ulicy
Wyszogrodzkiej w Rybnie. Gminne boisko sportowe znajduje się także na terenie położonym w
Erminowie naprzeciwko powiatowego zespołu szkół specjalnych. Mniejsze boiska znajdują się w
innych miejscowościach, m.in. przy remizach strażackich

OPIEKA ZDROWOTNA
Na terenie gminy funkcjonuje jeden Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Valmed” (oferująca
opiekę w specjalnościach: ginekologia i położnictwo, medycyna rodzinna, choroby wewnętrzne,
pediatria) oraz jedna apteka i weterynarz w Rybnie. Najbliższa placówka leczenia szpitalnego
umożliwiająca badania specjalistyczne znajduje się w Sochaczewie.
OPIEKA SPOŁECZNA
Zadania ustawy o pomocy społecznej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie.
Tab. 8. Liczba rodzin objętych opieką społeczną w latach 2013-2015 na terenie gminy

Liczba rodzin i osób w rodzinach, którym
GOPS udzielił pomocy społecznej

rok 2013

rok 2014

rok 2015

110 (350 osób)

112 (375 osób)

111 (335 osób)

Najczęstszymi powodami przyznania pomocy było ubóstwo (82 przypadki w 2015 roku) i bezrobocie
(33 przypadki w 2015 roku) . Inne powody udzielania pomocy to: potrzeba ochrony macierzyństwa,
wielodzietność, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, alkoholizm. W większości przypadków
podstawą do udzielenia pomocy było równocześnie kilka przesłanek.

Wnioski


Gmina realizuje zadania z zakresu oświaty, kultury, sportu i wypoczynku oraz opieki
społecznej w stopniu wystarczającym do obsługi obecnej liczby ludności gminy, przy
czym placówki skupione są wokół siedziby gminy w Rybnie. W przypadku rozwoju
zespołów zabudowy mieszkaniowej także w innych miejscowościach powinny być one
wyposażane w obiekty infrastruktury społecznej, szczególnie świetlice i punkty
zapewniające opiekę przedszkolną



Opiekę zdrowotną na terenie gminy zapewnia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
z siedzibą w Rybnie
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6. ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI I JEJ MIENIA
Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony przed innymi zagrożeniami realizują w
gminie 6 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (Rybno, Erminów, Cypriany, Matyldów, Jasieniec,
Wężyki)
Ochronę w wypadku zagrożeń zapewnia także Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
Piastowska 1, 96-500 Sochaczew,
Na terenie gminy mogą nastąpić w szczególności następujące zagrożenia:


pożary;



powodzie, szczególnie na obszarach zalewowych w Karolkowie Szwarockim, w pobliżu rzeki
Bzury



wichury, huragany i gradobicie;



silne mrozy i zamiecie śnieżne;



wypadki z udziałem niebezpiecznych substancji chemicznych i produktów ropopochodnych
mogą wystąpić szczególnie na odcinkach dróg krajowych i wojewódzkich, przebiegających
przez miejscowości: Wężyki, Sarnów i Karolków Szwarocki;



wycieku substancji ropopochodnych lub wybuchu, związane ze znajdującymi się na terenie
gminy stacjami paliw.

Z uwagi na brak większych zakładów produkcyjnych, małe jest w gminie prawdopodobieństwo
wystąpienia wypadków z udziałem niebezpiecznych substancji chemicznych. Małe jest także
prawdopodobieństwo wystąpienia większych katastrof budowlanych, zakłóceń porządku publicznego,
terroryzmu i bioterroryzmu.

7. POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY
ANALIZY EKONOMICZNE, ŚRODOWISKOWE I SPOŁECZNE
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych.
W ostatnich latach ogólna liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych po zanotowanych na
początku tego wieku spadkach, zaczyna wykazywać tendencję wzrostową. Szczególnie dotyczy to
grupy innych podmiotów gospodarczych, co świadczy o dokonujących zmianach w strukturze
gospodarczej gminy – większym zróżnicowaniu rodzaju świadczonych usług.
Tab. 9. Ilość podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON
2002

2005

2007

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Gmina Rybno ogółem

203

228

220

183

196

190

198

194

198

Rolnictwo, leśnictwo,
łowiectwo i rybactwo

Brak
danych

Brak
danych

Brak
danych

25

23

23

18

17

12

Przemysł i
budownictwo

Brak
danych

Brak
danych

Brak
danych

32

31

26

27

25

29

Pozostała działalność

Brak
danych

Brak
danych

Brak
danych

126

142

141

153

152

157

Powiat sochaczewski

7463

8437

8606

8338

8567

8485

8620

8690

8653

Stopa bezrobocia w 2014 roku wynosiła 6,8%.
Poniższa tabela obrazuje tendencję wzrostową stopy bezrobocia, wraz z porównaniem z danymi
dotyczącymi całego powiatu sochaczewskiego. Jak to obrazuje tabela, sytuacja na rynku pracy w
gminie Rybno jest nieco lepsza niż w całym powiecie.
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Tab. 10. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym (dane GUS)
2010

2011

2012

2013

2014

Gmina Rybno ogółem

5,7%

6,8%

6,8%

6,7%

6,8%

Powiat sochaczewski

6,2%

6,8%

7,3%

7,5%

6,9%

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie w 2015 roku udzielił pomocy 111 rodzinom

DEMOGRAFIA
Od 2009 roku liczba ludności gminy nieznacznie wzrasta, przy czym w okresie wcześniejszym (w
okresie 1995-2009) nastąpił duży spadek liczby ludności. Pod koniec XX wieku liczba ludności gminy
zbliżała się do 4000 mieszkańców, a obecnie wynosi niecałe 3500.
Dla porównania umieszczono dane dotyczące całego powiatu sochaczewskiego w którym od 2000
roku liczba ludności nieprzerwanie wzrasta.
Tab. 11. Liczba ludności zgodnie z faktycznym miejscem zamieszkania na dzień 31 XII (na podstawie
danych GUS)
1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Gmina
Rybno

3744

3574

3492

3471

3451

3437

3436

3476

3466

3463

3471

3493

Powiat
sochacze
wski

84671

83383

83447

83485

83694

83703

83928

85181

85095

85162

85155

85100

Tab. 12. Liczba ludności, urodzeń i zgonów stan na dzień 31.12.2013 r (na podstawie danych ze
strony internetowej gminy http://rybno.e-sochaczew.pl)
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Liczba ludności

3537

3539

3534

3506

3507

3497

3505

3490

3494

3489

Liczba urodzeń

41

34

26

51

39

33

37

52

45

33

Liczba zgonów

30

39

35

55

41

50

36

48

47

43

Tab. 13. Struktura wiekowa. (stan na dzień 31.12.2013 r na podstawie danych ze strony internetowej
gminy http://rybno.e-sochaczew.pl):
Wiek:
Liczba mieszkańców

0-2 lat

3-5 lat

6-18 lat

19- 65 lat

powyżęj 65 lat

121

125

534

2521

188
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Tab. 14. Liczba mieszkańców gminy Rybno z podziałem na poszczególne miejscowości (wg danych
Urzędu Gminy):
miejscowość

Liczba mieszkańców
w dniu 31.12.2015 r.

Liczba mieszkańców
w dniu 18.12.2014 r.

Aleksandrów

123

125

Antosin

103

105

Bronisławy

75

77

Cypriany (w tym Zofiówka)

175

171

Ćmiszew Parcel

96

100

Ćmiszew Rybnowski

105

103

Erminów

160

154

Jasieniec

192

188

Józin

94

93

Kamieńszczyzna

96

95

Karolków Rybnowski

136

136

Karolków Szwarocki

144

143

Konstantynów

115

122

Koszajec

53

55

Ludwików*

88

92

Matyldów

112

115

Nowa Wieś

80

82

Nowy Szwarocin

101

105

Rybionek*

51

52

Rybno

590

593

Sarnów

169

173

Stary Szwarocin

86

87

Wesoła

87

87

Wężyki

275

275

Złota

173

167

Razem:

3479

3495

*Ludwików i Rybionek stanowią jedno sołectwo.

PROGNOZY DEMOGRAFICZNE
W 2014 roku została opracowana przez Główny Urząd Statystyczny „Prognoza ludności na lata 20142050”.
Tab. 15. Prognozowane zmiany liczby ludności w powiecie sochaczewskim i we wsiach powiatu
sochaczewskiego, stan na dzień 31XII (dane GUS):
2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

wsie powiatu
sochaczewskiego

48001

48705

49373

49869

50110

50121

49977

49740

cały powiat
sochaczewski

85195

85109

84766

84044

82915

81440

79735

77913
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Prognozy demograficzne przewidują zwiększanie się liczby ludności obszarów wiejskich powiatu
sochaczewskiego o około 0,3% rocznie. Oznacza to, że w perspektywie najbliższych 20-30 lat liczba
ludności gminy może wzrosnąć do około 300 mieszkańców, czyli pozostać na poziomie około 35003800 osób.

STRATEGIA ROZWOJU GMINY Z 2000 ROKU.
W 2000 roku opracowano „Strategię Rozwoju Gminy Rybno”, przyjętą uchwałą Nr I/6/2000 Rady
Gminy Rybno z dnia 16 marca 2000 r. W strategii określono m.in. misję: „Rybno gminą
zrównoważonego rozwoju, przyjazną dla ludzi, dbającą o środowisko naturalne i wszechstronny
rozwój społeczeństwa”. Jako cele strategiczne wskazano:


rozwój i doskonalenie infrastruktury technicznej i społecznej,



rozwój oświaty, edukacji i kultury,



modernizacja i restrukturyzacja rolnictwa,



rozwój przedsiębiorczości,



ochrona środowiska naturalnego,



rozwój turystyki, sportu i rekreacji.

Wiele, sformułowanych w 2000 roku celów i zadań zostało już zrealizowanych w całości lub części, w
szczególności:


modernizacja dróg, przy czym nadal brak jest części chodników w Erminowie i Rybnie;



telefonizacja wsi, przy czym centrala telefoniczna znajduje się poza gminą;



modernizacja szkół;



remont i modernizacja boiska gminnego wraz z kortami w Rybnie;



inwestowanie w gospodarstwa rolne;



utworzenie punktu skupu owoców i warzyw z chłodniami i magazynami w Rybnie,
Kamieńszczyźnie i Nowej Wsi;



dokończenie pełnego zaopatrzenia wsi w wodę;



budowa gminnej oczyszczalni ścieków;



zagospodarowanie śmieci drogą segregacji;

W ramach promocji i reklamy gminy została stworzona strona internetowa.
Muzeum archeologiczne jest użyczane sporadycznie na potrzeby spotkań i wydarzeń kulturalnych.
Nadal niezrealizowane pozostają przede wszystkim:


budowa gazociągów;



budowa kanalizacji (poza częścią miejscowości Rybno);



budowa przydomowych oczyszczalni ścieków;



budowa ponadlokalnego wysypiska śmieci;



modernizacja strzelnicy w Matyldowie;



wykup terenów po ścieżki rowerowe i budowa ścieżek rowerowych;



budowa zaplecza kulturalno-oświatowego i rekreacyjnego, w tym adaptacja budynków GS i
udostępnienie muzeum społeczności lokalnej i turystom;
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budowa zakładów przetwórstwa rolniczego, w tym przetwórni owoców i warzyw, wspólnych
chłodni, przetwórni mleczarskich;



organizacja grup producentów, w tym trzody chlewnej, bydła mlecznego, produkcji
proekologicznej;



utworzenie punktu skupu płodów rolnych i produkcji zwierzęcej;



scalanie gruntów;



rekultywacja, zalesianie nieużytków i zadrzewienia;

Nie zostały zrealizowane w wystarczającym zakresie także następujące zadania:


tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości poprzez dostosowanie planu
zagospodarowania przestrzennego gminy, w tym: rozwój usług, poszerzenie sieci handlowej, i
gastronomicznej;



tworzenie miejsc pracy w zakresie: produkcji, przetwórstwa, marketingu produktów rolnospożywczych, produktów drzewnych, innowacyjnych produktów roślinnych i zwierzęcych,
roślin ozdobnych i innych surowców naturalnych;



tworzenie miejsc pracy w zakresie: wspólnego użytkowania maszyn, usług na rzecz
środowiska naturalnego, działalności rzemieślniczej i rękodzielniczej oraz usług dla ludności;



rozwój działalności w branży turystycznej, rekreacyjnej, gastronomicznej, handlowej,
agroturystycznej, kulturalnej i edukacyjnej;



gromadzenie i upowszechnianie informacji na temat możliwości różnicowania działalności
gospodarczej oraz rozwój informacji zbiorowych na rzecz marketingu przedsięwzięć
różnicowania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich;



rozwój ekologicznych źródeł energii, w tym zastąpienie ogrzewania węglowego ogrzewaniem
ekologicznym, wykorzystanie alternatywnych źródeł energii;

Odstąpiono od budowy obiektu wspólnego dla poczty, apteki, posterunku policji, biblioteki i dziennego
domu opieki społecznej. Zmodernizowana biblioteka znalazła się przy siedzibie gminy.
Kwestie z zakresu opieki medycznej znalazły się w kompetencji Niepublicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU GMINY Z 2015 ROKU.
W dniu 29 grudnia 2015 roku przyjęto uchwałą nr XIII.63.2015 Rady Gminy Rybno uzupełnienia do
Strategii Rozwoju Gminy Rybno na lata 2000- 2017 w części dotyczącej infrastruktury drogowej.
Wymieniono wykonane w latach 2000-2015 r. prace dotyczące przebudowy istniejących dróg oraz
zwrócono uwagę, że potrzeby gminy w tym zakresie są nadal duże, dlatego w kolejnych latach
planowane są dalsze inwestycje związane z modernizacją dróg.
W ramach celu operacyjnego nr 1 – „budowa, przebudowa i modernizacja dróg i infrasruktury
drogowej” przewidziano do 2017 r.:


przebudowę wybranych dróg gminnych;



utwardzenie wybranych dróg gminnych dróg żużlem stalowniczym;



budowę chodników w ciągu ulic gminnych w Erminowie - okolice szkoły i w Rybnie-Osiedle
XXX -lecia , ul. Parkowa;



kontynuację budowy ciągów chodników wzdłuż dróg powiatowych przy ulicach: Długiej,
Wyszogrodzkiej, i Alei Kasztanowej.
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WNIOSKI ZŁOŻONE DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY W 2015 ROKU.
Wnioski indywidualne zgłoszone w 2015 roku do niniejszego studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dotyczyły przede wszystkim stworzenia
możliwości indywidualnego inwestowania w zakresie: mieszkalnictwa zagrodowego, jednorodzinnego
oraz usług i działalności gospodarczej o zwykle nie określonym szczegółowo we wniosku zakresie.
Złożono 23 wnioski, przy czym łączna liczba terenów objętych wnioskami wynosi 26:


7 wniosków dotyczy pojedynczych terenów;



7 wniosków dotyczy więcej niż jednego terenu:



o

jeden z wniosków dotyczył 2 terenów w Bronisławach,

o

jeden z wniosków dotyczył 3 terenów w Cyprianach,

o

jeden z wniosków dotyczył 2 terenów w Józinie,

o

jeden z wniosków dotyczył 3 terenów: 2 w Karolkowie Rybnowskim i 1 w Rybnie,

o

jeden z wniosków dotyczył 2 terenów w Karolkowie Szwarockim,

o

jeden z wniosków dotyczył 2 terenów w Rybnie,

o

jeden z wniosków dotyczył 2 terenów w Złotej;

7 wniosków dotyczy jednej działki w Karolkowie Szwarockim, gdzie właściciel wymienił w
poszczególnych pismach różne rodzaje planowanych inwestycji – został policzony w
zestawieniu jako 1 wniosek na zabudowę mieszkaniowo-usługowo-produkcyjną.

Tab. 16. Liczba terenów objętych wnioskami indywidualnymi złożonymi do studium w 2015 roku w
podziale na poszczególne miejscowości
lp.

obręb

1

Zabudowa
mieszkaniowa

2

Zabudowa
zagrodowa

Zabudowa
mieszkaniowousługowoprodukcyjna

Liczba
terenów
objętych
wnioskami
łącznie

3

4

5

6

1.

Antosin

-

-

1

1

2.

Bronisławy

2

-

-

2

3.

Cypriany

-

4

1

5

4.

Józin

-

2

-

2

5.

Karolków Rybnowski

-

-

2

2

6.

Karolków Szwarocki

2

-

1

3

7.

Rybno

1

1

4

6

8.

Wężyki

1

-

1

2

9.

Złota

1

2

-

3

RAZEM NA TERENIE
CAŁEJ GMINY.

7

9

10

26

W odpowiedzi na zawiadomienie o przystąpieniu do studium, merytorycznie wypowiedziały się
następujące instytucje uzgadniające i opiniujące:


Zarząd Województwa Mazowieckiego,



Urząd Gminy Iłów – wniosek, żeby podczas ustalania ewentualnych lokalizacji elektrowni
wiatrowych były one tak lokalizowane, aby ich oddziaływanie zamknęło się w obszarze Gminy
Rybno
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Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Delegatura w Płocku,



Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie,



Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie,



Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego,



Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział w Płocku,
Inspektorat w Sochaczewie,



PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren,



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.,



Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A.,

Pisma, w których nie zgłosiły uwag, przesłały następujące instytucje:


Nadwiślański Oddział Straży Granicznej



Okręgowy Urząd Górniczy Warszawa,

Treść wniosków
przestrzennego.

została

wykorzystana

w

formułowaniu

uwarunkowań

zagospodarowania

MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA PRZEZ GMINĘ WYKONANIA SIECI KOMUNIKACYJNEJ I
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ, SŁUŻĄCYCH
REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH GMINY
Tab. 17. Dochody i wydatki gminy (wg. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno)
Wykonanie w 2015 r.

Zaplanowane na 2016 r.

2

3

DOCHODY OGÓŁEM

14 671 480, 42

9 932 400,00

DOCHODY BIEŻĄCE ŁĄCZNIE, w tym:

10 200 000,00

9 923 400,00

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych

1 280 000,00

1 410 154,00

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku
dochodowego od osób prawnych

2 000,00

2 000,00

podatki i opłaty

2 050 000,00

2 152 707,00

z subwencji ogólnej

4 113 469,00

4 368 179,00

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na
cele bieżące

1 964 000,00

1 454 120,00

DOCHODY MAJĄTKOWE ŁĄCZNIE, w tym:

4 471 480,42

-

4 208,00

-

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na
inwestycje

4 465 522,42

-

WYDATKI OGÓŁEM

13 000 000,00

10 432 400,00

WYDATKI BIEŻĄCE

9 000 000,00

9 433 400,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

4 000 000,00

990 000,00

WYNIK BUDŻETU

1 671 480,42

- 500 000,00

1

ze sprzedaży majątku

Planowany na 2016 rok deficyt budżetu w wysokości 0,5 mln zł zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z planowanej do zaciągnięcia pożyczki
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Planowane zadłużenie na dzień 31.12.2015 r. wyniesie łącznie ok. 2,5 mln zł.
W latach 2009-2015 zaciągnięto pożyczki Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w wysokości około 3,2 mln zł na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ze stacją
uzdatniania wody w Złotej i oczyszczalnią ścieków w Rybnie oraz na termomodernizację budynku
Ośrodka Zdrowia w Rybnie – pozostało do spłaty ok. 2,0 mln zł;
W roku 2013 zaciągnięto pożyczkę w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości około
0,6 mln zł na przebudowę trasy autobusu szkolnego – pozostało do spłaty ok. 0,4 mln zł.
W roku 2015 pozyskano kredyt w Banku Spółdzielczym w Iłowie w wysokości 165 tys. zł na
przebudowę drogi gminnej we wsi Aleksandrów oraz zaplanowano pozyskanie kredytu na
zagospodarowanie terenu w centrum Rybna w wysokości 80 tys. zł – pozostało do spłaty ok. 180 tys.
zł.
W prognozie finansowej jako wydatki majątkowe ujęto, inwestycje zaplanowane na lata 2016-2018:
 Budowa budynku komunalnego w Rybionku – 50 000 zł – projekt.
 Budowa przedszkola w Rybnie – 130 000 zł – projekt.
 Przebudowa drogi gminnej Szwarocin Stary-Złota – 30 000 zł – projekt.
 Przebudowa trasy autobusu szkolnego – Etap II – 930 000 zł – projekt i udział własny gminy.
 system gospodarki wodno-ściekowej – 50 000 zł – projekt.
Gmina będzie ubiegać się o udzielenie pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 na rozbudowę:
- systemu wodociągowo-kanalizacyjnego - łączna wartość planowanych inwestycji około 3 mln zł (w
tym dofinansowanie z PROW w wysokości około 2 mln zł)
- dróg - łączna wartość planowanych inwestycji około 5 mln zł (w tym dofinansowanie z PROW w
wysokości około 3 mln zł).
BILANS TERENÓW PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ
Na podstawie analiz ekonomicznych, środowiskowych, społecznych, prognoz demograficznych oraz
możliwości finansowych gminy oszacowano zapotrzebowanie na nową zabudowę wyrażone w
powierzchniach użytkowych zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy. Założono, że na terenie
gminy w ciągu najbliższych 30 lat:


liczba ludności wyniesie około 3500-3800 mieszkańców; spodziewany nieznaczny wzrost
liczby mieszkańców będzie dotyczył ludności utrzymującej się ze źródeł innych niż rolnictwo;
 w ogólnej liczbie budynków mieszkalnych zwiększy się udział zabudowy mieszkaniowej o
charakterze nierolniczym z obecnych 10% do około 30%; powstaną 2-3 osiedla zabudowy
mieszkaniowej o charakterze nierolniczym wyposażone w usługi, zarówno społeczne (w tym
nowe przedszkola) jak i komercyjne;
 zwiększy się powierzchnia pojedynczego budynku mieszkalnego;
 ze względu na dominujący w gospodarce gminy profil rolniczy, powstanie kilka dużych
zakładów usługowo-produkcyjnych związanych z obsługą rolnictwa, w lokalizacjach
zbliżonych do rezerwowanych w studium gminy z 2001;
 przy drodze krajowej i wojewódzkiej powstanie kilka zakładów usługowo-produkcyjnych nie
związanych z obsługą rolnictwa;
 Wzrost zainteresowania różnorodnymi formami rekreacji, spowoduje powstanie kilku
kompleksów usług turystyki, sportu i rekreacji, z których korzystać będą przede wszystkim
mieszkańcy aglomeracji warszawskiej i łódzkiej;
Ze względu na niepewność procesów rozwojowych zwiększono zapotrzebowanie w stosunku do
wyników analiz o około 20-30%;
W zamieszczonym poniżej bilansie uwzględniono:
1)

maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę;

2)

szacowaną chłonność, położonych na terenie gminy, obszarów o w pełni wykształconej
zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki osadniczej w rozumieniu
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art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów
fizjograficznych, rozumianą jako możliwość lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy;
3)

szacowaną chłonność, położonych na terenie gminy, obszarów przeznaczonych w planach
miejscowych pod zabudowę, innych niż wymienione w pkt 2, rozumianą jako możliwość
lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy;

4)

przewidywaną lokalizację nowej zabudowy poza obszarami, o których mowa w pkt 2 i 3,
maksymalnie w ilości wynikającej z uzupełnionego bilansu.

Tab. 18. Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę
w tym:

Rodzaje zabudowy

1)
Zapotrzebowanie
na nową
zabudowę

2) Uzupełnienia
zabudowy
istniejącej

3) Zabudowa w
planach
miejscowych

4) Nowa
zabudowa (poza
obszarami 2 i 3)

1

2

3

4

5

zagrodowa

20 tys. m2pu bud.
mieszkalnych

20 tys. m2pu bud.
mieszkalnych

-

-

mieszkaniowa o
charakterze
nierolniczym

20 tys.m2pu bud.
mieszkalnych

8 tys.m2pu bud.
mieszkalnych

2 tys.m2pu bud.
mieszkalnych

10 tys.m2pu bud.
mieszkalnych

usługowoprodukcyjna
związana z obsługą
rolnictwa

30 tys.m2pu bud.
usługowych,
produkcyjnych i
magazynowych

-

1 tys.m2pu bud.
usługowych,
produkcyjnych i
magazynowych

29 tys.m2pu bud.
usługowych,
produkcyjnych i
magazynowych

pozostała
produkcyjnoskładowomagazynowa

10 tys.m2pu bud.
usługowych,
produkcyjnych i
magazynowych

-

-

10 tys.m2pu bud.
usługowych,
produkcyjnych i
magazynowych

usług turystyki,
sportu i rekreacji

10 tys.m2pu bud.
usługowych

-

1 tys.m2pu bud.
usługowych

9 tys.m2pu bud.
usługowych

pozostała usługowa

15 tys.m2pu bud.
usługowych

2 tys.m2pu bud.
usługowych

1 tys.m2pu bud.
usługowych

12 tys.m2pu bud.
usługowych

40 tys.m2pu bud.
mieszkalnych

28 tys.m2pu bud.
mieszkalnych

2 tys.m2pu bud.
mieszkalnych

10 tys.m2pu bud.
mieszkalnych

25 tys.m2pu bud.
usługowych

2 tys.m2pu bud.
usługowych

2 tys.m2pu bud.
usługowych

21 tys.m2pu bud.
usługowych

40 tys.m2pu bud.
usługowych,
produkcyjnych i
magazynowych

-

1 tys.m2pu bud.
usługowych,
produkcyjnych i
magazynowych

39 tys.m2pu bud.
usługowych,
produkcyjnych i
magazynowych

Łącznie na terenie
całej gminy

POTRZEBY INWESTYCYJNE GMINY WYNIKAJĄCE Z KONIECZNOŚCI REALIZACJI ZADAŃ
WŁASNYCH ZWIĄZANYCH Z LOKALIZACJĄ NOWEJ ZABUDOWY
W celu zminimalizowania kosztów wynikających z konieczności realizacji zadań własnych związanych
z lokalizacją nowej zabudowy wskazane jest przede wszystkim uzupełnianie zabudowy w istniejących
jednostkach osadniczych położonych wzdłuż istniejących dróg publicznych.
Realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej będzie wymagała przede wszystkim dalszej rozbudowy
systemu wodociągowo-kanalizacyjnego, a także modernizacji dróg i tras autobusowych. Nowe osiedla
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zabudowy mieszkaniowej będą potrzebowały wyposażenia w obiekty infrastruktury społecznej (przede
wszystkim przedszkoli i świetlic, skwerów z placami zabaw dla dzieci) oraz budowy nowych dróg
dojazdowych. Aby zminimalizować koszty wskazana jest koncentracja nowej zabudowy na zwartych
przestrzennie obszarach.
W obszarach zabudowanych, wzdłuż istniejących dróg, będą potrzebne inwestycje ułatwiające
przemieszczanie się pieszych i rowerzystów – chodniki, ścieżki rowerowe lub pasy ruchu rowerowego.
W wielu przypadkach potrzebne będzie zapewnienie dostępu sieci wodociągowo-kanalizacyjnej do
miejsc prowadzenia działalności gospodarczej. Realizacja zabudowy usługowej i produkcyjnej,
szczególnie dużych kompleksów zakładów obsługi rolnictwa, będzie wymagała ze strony gminy
przede wszystkim dalszych wydatków na modernizację układu drogowego. Lokalizacja zabudowy
usługowej i produkcyjnej może mieć jednak bardzo pozytywny wpływ na poprawienie stanu finansów
gminy, z uwagi na wysokie stawki podatku od nieruchomości, na których prowadzona jest działalność
gospodarcza. Dostęp do nowych miejsc pracy wpłynie także na zmniejszenie bezrobocia oraz liczby
rodzin objętych opieką społeczną.
Szacowania kosztów lokalizowania nowej zabudowy dokonuje się na etapie opracowywania planów
miejscowych dla poszczególnych obszarów. W prognozach finansowych skutków uchwalania planów
bilansuje się:


przewidywane docelowe wpływy do budżetu gminy związane z uchwaleniem planu, w tym, m.in.:





oraz


z podatku od nieruchomości,
z opłat od wzrostu wartości nieruchomości tzw. renty planistycznej,
z opłaty adiacenckiej pobieranej z tytułu podziału nieruchomości,
ze sprzedaży gruntów komunalnych;

przewidywane docelowe wydatki budżetu gminy związane z uchwaleniem planu, w tym, m.in.
związane z:




wykupem terenów pod drogi oraz z budową i modernizacją dróg;
budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
wykupem terenów pod funkcje publiczne oraz z budową obiektów o funkcjach publicznych.

Na etapie sporządzania planów miejscowych wskazane jest rozważenie przeprowadzenia procedury
scaleń i podziału nieruchomości. Umożliwia to:



przekształcenie istniejących „narolnych” struktur podziału na działki budowlane w celu
wydzielenia działek budowalnych o korzystnych do zabudowy kształtach umożliwiających
ekonomiczne wykorzystanie przestrzeni
równomierne rozłożenie pomiędzy właścicieli nieruchomości obciążeń wynikających z
wydzielania terenów publicznych.

8. STAN PRAWNY GRUNTÓW
Struktura własności gminy Rybno charakteryzuje się znaczną przewagą gruntów prywatnych,
zajmujących 6860 ha (94% powierzchni gminy), w tym przede wszystkim użytki rolne (grunty orne,
sady, łąki, pastwiska, tereny zabudowane, rowy) oraz lasy i zadrzewienia.
Własnością gminy są działki z istniejącymi drogami gminnymi, sieciami i obiektami infrastruktury
wodociągowo-kanalizacyjnej. Na działkach gminnych w Rybnie znajdują się najważniejsze obiekty
użyteczności publicznej gminy. Inne działki znajdują się w Rybnie, Ćmiszewie Parcel, Erminowie,
Kamieńszczyźnie, Koszajcu, Matyldowie, Ludwikowie, są to przeważnie działki zabudowane.
Powierzchnia terenów będących własnością gminy wynosi łącznie około 30 ha, w tym ok.2 ha
przekazane w użytkowanie wieczyste. Działki będące własnością Skarbu Państwa są przede
wszystkim w użytkowaniu leśnym - około 210 ha. Własnością Skarbu Państwa, Województwa i
Powiatu jest także część dróg.
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Tab. 18. Wykaz gruntów w podziale na właścicieli oraz rodzaje użytków, sporządzany na podstawie
danych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie, pozyskanych ze Starostwa
Powiatowego w Sochaczewie w maju 2015 r.
Ogół
em
(ha)

grunty
orne

sady

łąki
trwał
e

past
wisk
a
trwał
e

rolne
zabu
dow
ane

pod
rowa
mi

lasy

zadr
z. i
zakr
zew.

zabu
dow
ane

rekr.wypo
czyn
k.

drogi

pod
wod
ami
pow.
płyn.

nieu
żytki

Obszar
gminy
ogółem (ha)

7275

5400

604

214

228

206

45

322

3

59

8

155

8

23

W zarządzie PGL
Lasy Państwowe

209

-

-

-

-

-

-

209

-

-

-

-

-

-

Skarbu Państwa
w trwałym
zarządzie państ.
jedn.
organizacyjnych z
wyłączeniem
gruntów PGL

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

5

-

Skarbu Państwa z
wyłączeniem gr.
przekaz. w trwały
zarząd

8

1

-

1

-

-

-

-

-

2

3

-

-

1

Skarbu Państwa
w użytkowaniu
wieczystym

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

Spółek Skarbu
Państwa, przeds.
państwowych, i
innych
państwowych
osób prawnych

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

Gmin i związków
międzygminnych
nie przekazane w
użytk. wieczyste

110

7

1

-

1

-

-

-

-

5

2

94

-

-

Gmin i związków
międzygminnych
przekazane w
użytk. wieczyste

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Osób fizycznych
wchodzące w
skład gospod.
rolnych

6627

5236

586

194

215

194

44

111

3

20

1

-

3

20

Osób fizycznych
nie wchodzące w
skład gospod.
rolnych

233

146

15

18

12

11

1

2

-

27

-

-

-

1

Kościołów i związ.
wyznaniowych

6

3

-

1

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

Wspólnot
gruntowych

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Powiatu

50

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

49

-

-

Województwa

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

Spółek prawa
handlowego

10

6

2

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-
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9. WYSTĘPOWANIE OBIEKTÓW I TERENÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE
PRZEPISÓW ODRĘBNYCH
Grunty rolne i leśne.
Wszelkie działania inwestycyjne czy planistyczne muszą być zgodne z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Ochrona tych gruntów polega na ograniczaniu przeznaczenia
ich na inne cele, zapobieganiu procesom degradacji/dewastacji, zapewnieniu potrzebnej rekultywacji
lub przywracaniu, poprawianiu wartości użytkowej, zachowywaniu torfowisk i oczek wodnych jako
naturalnych zbiorników wodnych oraz ograniczaniu zmian naturalnego ukształtowania powierzchni
ziemi. Przeznaczenia tych gruntów na cele nierolnicze i nieleśne, wymaga uzyskania specjalnej zgody
dla:
-

gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I – III (na obszarze gminy Rybno występują
użytki rolne klas II i III) – wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi,

-

gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa – wymaga uzyskania zgody ministra
właściwego do spraw środowiska lub upoważnionej przez niego osoby,

-

pozostałych gruntów leśnych – wymaga uzyskania zgody marszałka województwa wyrażanej
po uzyskaniu opinii izby rolniczej.

Cmentarze czynne
W Rybnie istnieje czynny cmentarz, dla którego obowiązują strefy sanitarne. Zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia,
jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze, odległość cmentarza od
zabudowań mieszkalnych, zakładów produkujących artykuły żywności i żywienia zbiorowego bądź
zakładów przechowujących artykuły żywności oraz studzien, źródeł i strumieni, służących do
czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych, powinna wynosić co najmniej 150 m. Odległość ta
może być zmniejszona do 50 metrów pod warunkiem, że teren w granicach od 50 do 150 m odległości
od cmentarza posiada sieć wodociągową i wszystkie budynki korzystające z wody są do niej
podłączone – sytuacja taka występuje w otoczeniu cmentarza w Rybnie.
Odległość od granicy cmentarza ujęć wody o charakterze zbiorników wodnych, służących jako źródło
zaopatrzenia sieci wodociągowej w wodę do picia i potrzeb gospodarczych, nie może być mniejsza niż
500 metrów. Przedmiotowe przepisy należy brać pod uwagę zarówno planując lokalizację nowych
cmentarzy jak i nowych obiektów w pobliżu cmentarzy.

Pomniki przyrody
W związku z objęciem ochroną niektórych drzew jako pomników przyrody również obowiązują
ograniczenia w zagospodarowaniu ich najbliższego otoczenia. Na terenach niezabudowanych, jeżeli
nie stanowi to zagrożenia dla ludzi lub mienia, drzewa stanowiące pomniki przyrody podlegają
ochronie aż do ich samoistnego, całkowitego rozpadu. Podstawą dla tego są zapisy ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Ujęcia wód podziemnych
Na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ochronie: podlegają: strefy ochronne
bezpośrednie dla ujęć wód podziemnych tj. dla ujęcia komunalnego w miejscowości Rybno, Złota,
Nowa Wieś. Obszar gminy znajduje się w granicach GZWP – Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
nr 215A.
Wody powierzchniowe i urządzenia melioracyjne
Na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne: ochronie podlegają: Wody
powierzchniowe i urządzenia melioracyjne.
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Art. 25: Zabrania się niszczenia lub uszkadzania brzegów śródlądowych wód powierzchniowych,
tworzących brzeg wody budowli lub murów niebędących urządzeniami wodnymi oraz gruntów pod
śródlądowymi wodami powierzchniowymi.
Art. 27: Zabrania się zabrania się grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód
publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania
przechodzenia przez ten obszar.
Na obszarach przyległych do rzek obowiązują zapisy dotyczące: konieczności umożliwienia
wypełniania przez właścicieli wód obowiązków zapisane w Art. 26 ustawy oraz konieczności
umożliwienia dostępu do wody w ramach powszechnego korzystania z wód wynikające z Art. 34;
Melioracji wodnych dotyczą Art. 70-78 ustawy Prawo wodne.

Obiekty zabytkowe
W odniesieniu do obiektów zabytkowych obowiązują zapisy zawarte w ustawie z 23 lipca 2003 roku
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Ustawa określa przedmiot, zakres i formy ochrony
zabytków i opieki nad nimi, w tym finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót
budowlanych, a także organizację organów ochrony zabytków.
W art. 36 ust.1. sformułowano zakazy dotyczące zabytków wpisanych do rejestru zabytków.
Obiektów zabytkowych dotyczy także art. 39 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.
Zgodnie z ust.1: Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru
zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymaga, przed wydaniem decyzji o
pozwoleniu na budowę, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robót, wydanego przez
właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Zgodnie z ust.3: W stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru
zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu
budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
Na terenie gminy znajdują się zabytkowe cmentarze, pochodzące z I połowy XX wieku, które poza
ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami podlegają także ochronie wynikającej z ustawy z
dnia 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych.
Wszelkie prace ziemne prowadzone w granicach nieruchomych zabytków archeologicznych ujętych w
gminnej ewidencji zabytków wymagają przeprowadzenia badań archeologicznych w formie nadzoru.
Na badania te należy uzyskać pozwolenie właściwego konserwatora zabytków, zgodnie z art. 36.
ust.1. pkt 5 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Planowane w
obrębie ujętych w gminnej ewidencji zabytków nieruchomych zabytków archeologicznych duże
zamierzenia inwestycyjne np. związane z budową wielkogabarytowych budynków i inwestycji
liniowych i drogowych (drogi, sieci, melioracje, infrastruktura techniczna), którym towarzyszą roboty
ziemne i przekształcenia naturalnego ukształtowania terenu – wymagają wcześniejszego uzgodnienia
w celu uzyskania zaleceń konserwatorskich dla przedmiotowej inwestycji.
Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko
W trakcie realizacji jest kilka inwestycji, mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, m.in. obiekty usługowoprodukcyjne, kurniki, zbiornik na gnojownicę, obiekty infrastruktury technicznej. Zaawansowany jest
tok procedury formalnej związanej z realizacją farmy fotowoltaicznej w Erminowie.
W stosunku do inwestycji tych zakończono, postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
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Inne obiekty
Ograniczenia dla zabudowy wynikają z przepisów dotyczących dróg publicznych tj. ustawy o drogach
publicznych z dnia 21 marca 1985 r. Ustawa określa odległości w jakich mogą być usytuowane
obiekty budowlane od poszczególnych rodzajów dróg.
Z ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze i innych przepisów z zakresu prawa lotniczego wynika
obowiązek uzgadniania z Szefostwem Służb Ruchu Lotniczego, sytuowania na terenie gminy
zabudowy o planowanej wysokości ponad 50m nad poziomem terenu.
Z przepisów dotyczących poszczególnych urządzeń infrastruktury wynikają warunki dotyczące
lokalizacji i utrzymania tych urządzeń.
Pozostałe ograniczenia dla zagospodarowywania terenów i lokalizacji zabudowy wynikają
z odrębnych, szczegółowych przepisów w tym między innymi:


rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;



ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane;



ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem
narzędzi ochrony krajobrazu;



rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich
usytuowanie;



rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie;



Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych;



innych przepisów, normy i warunków mających zastosowanie na poszczególnych terenach
gminy.

10. WYSTĘPOWANIE OBSZARÓW NATURALNYCH ZAGROŻEŃ GEOLOGICZNYCH
Na obszarze Gminy Rybno nie występują obszary naturalnych zagrożeń geologicznych.

11. WYSTĘPOWANIE UDOKUMENTOWANYCH ZŁÓŻ KOPALIN ORAZ ZASOBÓW WÓD
PODZIEMNYCH
Na obszarze Gminy Rybno nie występują obszary udokumentowanych złóż kopalin, ani
udokumentowanych zasobów wód podziemnych, które trzeba byłoby uwzględnić w studium
uwarunkować i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Nie wyklucza się występowania złóż.
Obszar gminy Rybno znajduje się w granicach GZWP – Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr
215A, omówionego w rozdziale 3, przy czym zbiornik ten ma dotychczas statut nieudokumentowany.

12. WYSTĘPOWANIE TERENÓW GÓRNICZYCH WYZNACZONYCH NA PODSTAWIE
PRZEPISÓW ODRĘBNYCH
W gminie nie występują obecnie tereny górnicze wyznaczone w oparciu o ustawę z dnia 4 lutego
1994 r. Prawo geologiczne i górnicze.
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13. STAN SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, W TYM
STAN STOPNIA UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ,
ENERGETYCZNEJ ORAZ GOSPODARKI ODPADAMI
SYSTEM KOMUNIKACYJNY


Na planszy „UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO” wyróżniono
występujące na obszarze gminy następujące istniejące ELEMENTY SYSTEMU
KOMUNIKACYJNEGO:


istniejąca droga krajowa klasy głównej ruchu przyspieszonego;



istniejąca droga wojewódzka klasy głównej;



istniejąca droga powiatowa klasy głównej o charakterze drogi klasy zbiorczej;



istniejące drogi powiatowe klasy zbiorczej;



istniejące drogi powiatowe klasy lokalnej o charakterze dróg klasy zbiorczej;



istniejące drogi gminne klasy lokalnej;



droga wojewódzka
Mazowieckiego.

postulowana

w

Planie

Zagospodarowania

Województwa

Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 92 (Rzepin – Poznań – Łowicz – Sochaczew –
Warszawa Kałuszyn) na odcinku długości ok 1,6 km Droga ma klasę główną ruchu
przyspieszonego, przebiega przez miejscowość Karolków Szwarocki; droga jest zmodernizowana,
wyposażona w pobocze, jednak chodniki występuje jedynie na odcinkach dojść od skrzyżowania z
drogą powiatową do przystanków autobusowych; nie są wydzielone ścieżki rowerowe, ani pasy ruchu
rowerowego na jezdniach;
Wg ostatniego Generalnego Pomiaru Ruchu (GPR) przeprowadzonego w 2010 r. na drodze Nr 92 na
odcinku Bedlno–Łowicz: średni dobowy ruch pojazdów (SDR) wynosił 5600 pojazdów silnikowych
ogółem/dobę; w tym udział pojazdów ciężarowych (łącznie z lekkimi samochodami ciężarowymi)
stanowił 50,2%. Na odcinku przebiegającym przez teren gminy Rybno pomiarów nie przeprowadzono.
Można szacować, że oddanie w 2012 roku do użytku odcinka autostrady A2 Łódź-Warszawa mogło
wpłynąć na zmniejszenie ruchu na drodze nr 92. Dopiero jednak wyniki z dokonywanego w 2015 roku
kolejnego GPR, które dostępne będą pod koniec 2016 roku, wskażą aktualne natężenie ruchu.
Przez teren gminy przebiega droga wojewódzka nr 577 (Łąck - Gabin - Sanniki – Giżyce - Ruszki)
klasy głównej, na odcinku długości ok 3,3 km przez miejscowości Wężyki i Sarnów.
Wg pomiarów ruchu przeprowadzonych w 2010 r. na drodze Nr 577 na odcinku Sanniki-Ruszki: średni
dobowy ruch pojazdów (SDR) wynosił 4603 pojazdów silnikowych ogółem/dobę; w tym udział
pojazdów ciężarowych (łącznie z lekkimi samochodami ciężarowymi) stanowił 35,3%.
Na terenie gminy przewidziano w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Mazowieckiego nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 580-bis, mający być odcinkiem północnej
obwodnicy Żelazowej Woli i Sochaczewa, łącznikiem pomiędzy drogami nr 577 i drogą nr 580
prowadzącą do Warszawy. Poza wyznaczeniem w planie województwa, na wniosek Mazowieckiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich, brak konkretnych decyzji i horyzontu czasowego przeprowadzenia tej
inwestycji.
Powiązania z gminami sąsiednimi oraz najważniejsze powiązania tranzytowe pomiędzy
miejscowościami zapewniają drogi powiatowe. Drogi powiatowe są wyasfaltowane, w dobrym lub
średnim stanie technicznym, zapewniają także dojazd do przyległych posesji, są sporadycznie
wyposażone w chodniki, nie są wzdłuż nich wydzielone ścieżki rowerowe, ani pasy ruchu rowerowego
na jezdniach. Nie są stosowane środki służące uspokajaniu ruchu kołowego na odcinkach
przebiegających przez obszary zabudowany.
Problemem jest szerokość pasa drogowego, szczególnie ulic w obszarach zabudowanych,
nieodpowiednia do rangi dróg powiatowych gminy Rybno mających klasę zbiorczą lub mających
charakter drogi klasy zbiorczej. Wymagana szerokość – 20 metrów – w zasadzie nie występuje. Pasy
drogowe ulic mają szerokość kilkunastu metrów.
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Drogi powiatowe przebiegające przez gminę Rybno mają długość łączną ok. 60,3 km
Droga nr 3819W Ruszki – Rybno – Kompina ma klasę główną, przy czym ma ona charakter drogi
zbiorczej. Stanowi powiązanie Rybna w kierunku północno-wschodnim ze skrzyżowaniem drogi
krajowej nr 50 i drogi wojewódzkiej nr 577 w Ruszkach (Janowie), a w kierunku południowozachodnim z siedzibą gmin Kocierzew Południowy i Nieborów, a także Łowiczem (poprzez drogę
krajową nr 92). Wzdłuż drogi rozlokowana jest istniejąca zabudowa i częste zjazdy z posesji; w Rybnie
występują niewielkie odległości między skrzyżowaniami; szerokość pasa drogowego wynosi obecnie
około 15m.
Większość dróg powiatowych ma klasę zbiorczą:


droga nr 3811W Brzozów – Sewerynów - Koszajec; powiązanie gminy Kocierzew
Południowy poprzez Koszajec z gminą Iłów;



droga nr 3820W Rybno – Żdżarów; najdogodniejsze powiązanie Rybna z Sochaczewem;



droga nr 3822W Szwarocin – Erminów; powiązanie siedziby gminy Kocierzew
Południowy ze skrzyżowaniem dróg krajowych nr 92 i 50 w Kuznocinie i Sochaczewem;



droga nr 3823W Kocierzew – Złota – Dębsk; powiązanie siedziby gminy Kocierzew
Południowy z siedzibą gminy Nowa Sucha;



droga nr 3839W Brzozów – Wieniec – Koszajec – Rybno; prowadząca w kierunku gminy
Iłów, a także łącząca Rybno z drogą nr 3818W prowadzącą do siedziby gminy Kiernozia.

Klasę lokalną mają tylko drogi nr 3818W Wężyki – Rybno – Sochaczew (ul.Lubiejewska) i droga nr
3821W Koszajec – Matyldów – Konstantynów, przy czym także one stanowią powiązanie z sąsiednimi
gminami i mają charakter dróg zbiorczych:


droga nr 3818W jest stanowi dogodne połączenie Rybna w kierunku wschodnim, przez
Lubiejew do drogi krajowej nr 50 oraz do węzła autostrady A2 „Wiskitki”; zgodnie ze
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Sochaczew, dla drogi tej ustalono, na odcinku przechodzącym przez gminę Sochaczew,
klasę zbiorczą; w kierunku północnym droga ta stanowi powiązanie Rybna z drogą
wojewódzką nr 577 i siedzibą gminy Iłów;



droga nr 3818W stanowi powiązanie Rybna z siedzibą gminy Kiernozia i drogą
wojewódzką nr 584.

Drogi gminne klasy lokalnej lub dojazdowej stanowiące dojazdy do poszczególnych posesji oraz do
terenów rolnych, są sukcesywnie modernizowane, znaczna część jest już wyasfaltowana.
Drogi wewnętrzne uzupełniają istniejący układ dróg publicznych.
dojazdy do terenów rolnych.

Stanowią przede wszystkim

Parkowanie pojazdów nie stwarza istotnych problemów na terenie gminy. Największe zgrupowania
miejsc parkingowych występują w centrum gminy w Rybnie, w rejonie sklepów, urzędu gminy i
ważniejszych instytucji.
Na terenie gminy nie ma linii kolejowych. Najbliżej gminy, od strony południowo-wschodniej
położona jest linia kolejowa Warszawa-Poznań. Odległość do stacji kolejowej w Sochaczewie z
centrum gminy w Rybnie wynosi ok. 12 km, z Erminowa ok. 8 km, z Ćmiszewa ok. 7 km. Z
południowej części gminy blisko jest także do przystanku Leonów (ok. 8 km z Erminowa i Złotej).
Najbliżej (ok. 6 km) zarówno do stacji w Sochaczewie jak i przystanku Zakrzew jest z Karolkowa
Szwarockiego. W największym oddaleniu od linii kolejowej jest zachodnia część gminy, z Koszajca do
stacji w Sochaczewie jest ok. 20 km.
Regularne połączenie autobusowe, przede wszystkim z Sochaczewem, obsługuje „PKS Grodzisk
Mazowiecki”. Po całym terenie gminy w godzinach rannych i popołudniowych kursują autobusy
dowożące dzieci do zespołu szkół w Rybnie. We wszystkich miejscowościach znajdują się
oznakowane przystanki autobusowe.
Chodniki dla pieszych znajdują się na odcinkach dróg z intensywną zabudową, przede wszystkim w
Rybnie.
Na terenie gminy nie ma wydzielonych ścieżek rowerowych. Brak ścieżek rowerowych
odczuwalny jest głównie w przypadku dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych
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SYSTEM INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ


Na planszy „UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO” wyróżniono
występujące na obszarze gminy następujące istniejące ELEMENTY SYSTEMU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:


istniejące stacje uzdatniania wody;



istniejąca oczyszczalnia ścieków;



miejscowości objęte zasięgiem realizowanej sieci kanalizacyjnej;



istniejące linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia (110kV) i najwyższego napięcia
(200kV, 400kV) wraz z pasami technologicznymi;

Wszystkie miejscowości włączone są do sieci wodociągowej. Zasoby wód podziemnych
występujących na terenie gminy uważa się za wystarczające na pokrycie istniejących i
prognozowanych potrzeb. W gminie funkcjonują 3 stacje uzdatniania wody w Rybnie, Nowej Wsi i
Złotej. System wodociągowy gminy działa niezależnie, przy czym istnieją możliwości awaryjnego
poboru wody z wodociągów w Dachowej i w Iłowie. Z Iłowa woda doprowadzana jest do kilku domów
w Wężykach.
Gmina sukcesywnie porządkuje gospodarkę ściekową; przystąpiono do budowy sieci
kanalizacji sanitarnej. Do 2013 r. do odprowadzania ścieków bytowo – gospodarczych
wykorzystywano 672 zbiorniki bezodpływowe i dwie biologiczne oczyszczalnie ścieków: przy Szkole
Podstawowej i przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybnie. Gmina podejmuje działania zmierzające
do uporządkowania gospodarki ściekowej. Ostatnio wybudowano i oddano do użytkowania gminną
mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię ścieków komunalnych w Rybnie oraz zbiorczą sieć
kanalizacji sanitarnej w centrum miejscowości Rybno.
Sieć kanalizacyjna rozbudowywana jest w oparciu o „Koncepcję Skanalizowania Gminy Rybno”
opracowaną w 2008 roku, która zakłada doprowadzenie zbiorczej kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej
i ciśnieniowej) do wsi Rybno, Kamieńszczyzna, Stary Szwarocin, Nowy Szwarocin, Erminów, Józin, a
systemu kanalizacji wysokociśnieniowego do wsi Jasieniec i części wsi Rybno. W pozostałych wsiach
proponuje się wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym lub
filtrem piaskowym.
Na terenie gminy brak sieci i urządzeń gazu przewodowego. Z uwagi na brak sieci gazowej
systemy grzewcze oparte są o tradycyjne nośniki energii tj. węgiel i drewno. W sąsiedztwie gminy
znajdują się gazociągi średniego ciśnienia na terenie miasta i gminy Sochaczew.
Wszystkie miejscowości włączone są do sieci elektroenergetycznej. Linie elektroenergetyczne
15kV doprowadzone są ze stacji 110/15kV „Sochaczew” i „Boryszew” zlokalizowanych poza obszarem
gminy, na terenie miasta Sochaczew.
Przez teren gminy przebiegają także tranzytowo, bez powiązań z lokalnym systemem energetycznym:
- linie elektroenergetyczne najwyższego napięcia 400 kV relacji Rogowice – Płock, 220 kV relacji
Konin – Mory,
- linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110 kV relacji Łowicz - Sochaczew.
Wszystkie miejscowości włączone są do sieci telefonicznej. Maszty telefonii komórkowej znajdują
się w: Rybnie (dz. Nr ew. 131/2), Erminowie (dz. Nr ew. 204/1), i Ludwikowie. W trakcie realizacji jest
dodatkowy maszt w Rybnie. W trakcie realizacji jest budowa telekomunikacyjnej sieci szkieletowodystrybucyjnej oraz dostępowej w ramach projektu „Internet dla Mazowsza”.
Odpady, w tym także zbierane selektywnie, są wywożone poza obszar gminy zorganizowanym
transportem, aktualnie obsługiwanym przez firmę „Veolia” z Tomaszowa Mazowieckiego.

ENERGETYKA ODNAWIALNA
W gminie znajdują się pojedyncze kolektory słoneczne (solary) zlokalizowane na dachach budynków.
Wydana została decyzja o lokalizacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW na działkach nr ew. 203/2,
204/2, 205/2 w miejscowości Erminów. Rozważana była lokalizacja biogazowni w Erminowie.
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Wnioski:


Drogi utwardzone obsługują wszystkie miejscowości gminy, brak jest ścieżek
rowerowych, a chodniki występują sporadycznie.



Droga wojewódzka i krajowa przebiegają na krańcach gminy i mają niewielkie
znaczenie dla relacji międzygminnych, planowany jest nowy przebieg drogi
wojewódzkiej.



Wszystkie drogi powiatowe mają charakter dróg zbiorczych.



Wskazane jest wprowadzanie środków uspokajania ruchu kołowego n odcinkach dróg
publicznych przebiegających przez obszary zabudowane.



Przez teren gminy nie przebiegają linie kolejowe.



Wszystkie miejscowości włączone są do sieci wodociągowej, telefonicznej i
elektroenergetycznej. W gminie brak jest kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci
gazowej.



Na terenie gminy występują kolektory słoneczne (solary), wydana została decyzja o
lokalizacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW w Erminowie.

14. ZADANIA SŁUŻĄCE REALIZACJI PONADLOKALNYCH CELÓW PUBLICZNYCH
Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego zatwierdzonym
uchwałą nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 07 lipca 2014 r. na terenie Gminy
Rybno występują następujące istniejące inwestycje o znaczeniu ponadlokalnym lub przewiduje się
realizację następujących ponadlokalnych celów publicznych:


istniejąca droga krajowa nr 92 (Rzepin – Poznań – Łowicz – Sochaczew – Warszawa Kałuszyn);



istniejąca droga wojewódzka nr 577 (Łąck - Gabin - Sanniki – Giżyce - Ruszki) klasy głównej;



istniejące linie elektroenergetyczne najwyższego napięcia 400 kV relacji Rogowice – Płock,
220 kV relacji Konin – Mory oraz linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110 kV relacji
Łowicz – Sochaczew;



nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 580-bis, mający być odcinkiem północnej obwodnicy
Żelazowej Woli i Sochaczewa, łącznikiem pomiędzy drogami nr 577 i drogą nr 580
prowadzącą do Warszawy;



budowa telekomunikacyjnej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej oraz dostępowej w ramach
projektu „Internet dla Mazowsza”;



modernizacja rzeki Witonia (jaz kozłowy i zastawki, zbiornik w Jasieńcu) i systemu melioracji
(nawodnienia podsiąkowe) w ramach „Programu Małej Retencji dla Województwa
Mazowieckiego”.

Na terenie gminy występują także drogi powiatowe, które są obszarami istniejącego zainwestowania o
znaczeniu ponadlokalnym - powiatowym, w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ
Na obszarze Gminy Rybno nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią,
Według przekazanych 15.04.2015 r. przez prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej map
ryzyka powodziowego w granicach gminy nie znalazły się żadne z obszarów zagrożenia
powodziowego, o których mowa w art. 88d ust. 2 ustawy Prawo wodne i które trzeba byłoby
uwzględnić w studium uwarunkować i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Zasięg obszarów zagrożenia powodziowego kończy się na granicy gminy, obejmując obszary gminy
Nowa Sucha, po wschodniej stronie drogi krajowej Nr 92.
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CZĘŚĆ II
KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1. KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ GMINY ORAZ W
PRZEZNACZENIU TERENÓW


Głównymi zasadami dotyczącymi gospodarki przestrzennej gminy Rybno powinny być:
o

pozostawienie w użytkowaniu rolniczym przeważającego obszaru gminy;

o

ochrona zieleni towarzyszącej ciekom wodnym i zwiększenie udziału terenów
leśnych;

o

ochrona szczególnie wartościowych elementów krajobrazu kulturowego – obiektów
zabytkowych, układów przestrzennych i obecnego charakteru niskiej i nie
dominującej w krajobrazie zabudowy;

o

ograniczenie rozpraszania zabudowy poprzez wyznaczenie terenów jej rozwoju;

o

podkreślenie hierarchicznej struktury rozwoju osadniczego poprzez wskazanie
lokalnych ośrodków usługowych obsługujących okoliczne miejscowości;

o

zarezerwowanie terenów dla lokalizacji urządzeń wytwarzających energię ze źródeł
odnawialnych o mocy przekraczającej 100 kW, w formie fotowoltaiki i biogazowni.

TERENY FUNKCJONALNO PRZESTRZENNE


Na planszy „„KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO” wyznaczono,
wymienione poniżej, TERENY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE:
o

R - tereny rolnicze wyznaczono na przeważającej części obszaru gminy. Użytkowane
jako tereny rolnicze powinny pozostać grunty klas II i III, a także większość gruntów klasy
IV. Powierzchnia około 4800 ha.

o

L – tereny lasów wskazano na wszystkich gruntach leśnych. Nie powinny na terenie
gminy Rybno następować zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.
Powierzchnia około 320 ha.

o

RL - tereny preferowanych zalesień wyznaczono na glebach niezmeliorowanych, poza
glebami klas I, II, III oraz poza zwartymi kompleksami gleb klasy IV; w szczególności
preferuje się zalesianie gleb marginalnych. Powierzchnia około 300 ha.

o

ZW - tereny zieleni towarzyszące ciekom wodnym wskazano na użytkach rolnych
towarzyszących ciekom wodnym (łąki, pastwiska i zadrzewienia oraz tereny podmokłe).
Powierzchnia około 750 ha.

o

ZPM - tereny parków zabytkowych z rezydencjami mieszkalnymi wskazano na terenie
zespołów podworskich w Złotej i Ćmiszewie Parcel. Powierzchnia około 10 ha.
Szacunkowa ilość powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych około 1 tys.m2pu.

o

ZC - tereny rozwoju cmentarzy wskazano w otoczeniu cmentarza parafialnego w
Rybnie. Powierzchnia około 4 ha.

o

RUP - tereny rozwoju usług i produkcji związanych z obsługą rolnictwa wyznaczono
jako nowe kompleksy terenów w Złotej, Ludwikowie, Antosinie i w Aleksandrowie, a także
w wskazano niewielkie tereny w Szwarocinie Nowym przeznaczone pod takie funkcje w
obowiązujących planach miejscowych. Powierzchnia około 70 ha. Szacunkowa ilość
powierzchni użytkowej budynków usługowych, produkcyjnych i magazynowych około 35
tys.m2pu.

o

RM - tereny rozwoju zabudowy zagrodowej wyznaczono we wszystkich
miejscowościach Gminy, przyjmując zasadę uzupełniania istniejących pasm zabudowy
mieszkaniowej w formie jednorzędowej zabudowy przyulicznej (zwykle po dwóch stronach
drogi) bez możliwości wprowadzania drugiej linii budynków mieszkalnych po tej samej
stronie drogi. Przerwy w pasmach zabudowy zagrodowej stanowią tereny zieleni

54

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego g miny Rybno

towarzyszące ciekom wodnym, pasy technologiczne wzdłuż linii elektroenergetycznych
wysokiego napięcia, a miejscami także proponowane dolesienia. Powierzchnia około 770
ha. Szacunkowa ilość powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych około 100 tys.m2pu.
o

MU - tereny rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług
nieuciążliwych wyznaczono w centrum wsi Rybno, a także częściach wsi Wężyki i
Sarnów oraz Erminów i Karolków Szwarocki. Powierzchnia około 130 ha. Szacunkowa
ilość powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych około 35 tys.m2pu. Szacunkowa
ilość powierzchni użytkowej budynków usługowych około 5 tys.m2pu.

o

U - tereny rozwoju usług nieuciążliwych wskazano na terenach istniejących usług
sportu (w Rybnie i Erminowie), kultury (muzeum w Rybnie), wyznaniowych (siedziba sióstr
w Rybnie), a także na terenach remiz strażackich w Cyprianach, Jasieńcu i Matyldowie.
Nowe tereny przeznaczone pod usługi nieuciążliwe wyznaczono w Rybnie, Erminowie i
Wężykach oraz przy w otoczeniu stacji paliw w Jasieńcu. Powierzchnia około 30 ha.
Szacunkowa ilość powierzchni użytkowej budynków usługowych około 17 tys.m2pu.

o

UO - tereny usług oświaty wskazano na terenach istniejących zespołów szkół w Rybnie i
Erminowie. Powierzchnia około 2 ha. Szacunkowa ilość powierzchni użytkowej szkół
około 6 tys.m2pu.

o

UTS - tereny rozwoju usług turystyki, sportu i rekreacji wyznaczono w sąsiedztwie
zespołów podworskich w Złotej i Ćmiszewie Parcel, a także w sąsiedztwie zespołów
mieszkaniowych w Rybnie, Erminowie, Karolkowie Szwarockim, Sarnowie i Zofiówce.
Powierzchnia około 80 ha. Szacunkowa ilość powierzchni użytkowej budynków
usługowych około 10 tys.m2pu.

o

UP - tereny rozwoju usług i produkcji wskazano na terenach istniejących zakładów
produkcyjnych w Wężykach, Sarnowie i Zofiówce oraz wyznaczono dodatkowe w
Wężykach, Aleksandrowie, Rybnie i Karolkowie Szwarockim. Powierzchnia około 20 ha.
Szacunkowa ilość powierzchni użytkowej budynków usługowych, produkcyjnych i
magazynowych około 13 tys.m2pu.

o

EF - tereny rozwoju energetyki z odnawialnych źródeł o mocy przekraczającej
100kW, w formie fotowoltaiki wskazano na terenie rozpoczętej inwestycji w Erminowie i
w otoczeniu terenu wyznaczonego pod biogazownię. Powierzchnia około 8 ha.

o

EG - tereny rozwoju energetyki z odnawialnych źródeł o mocy przekraczającej
100kW, w formie biogazowni wyznaczono w Erminowie. Powierzchnia około 1 ha.



„Tereny funkcjonalno-przestrzenne” wyznaczono w szczególności w oparciu o analizy potrzeb
i możliwości rozwoju gminy zamieszczone w rozdziale 7 części I, w tym bilans terenów
przeznaczonych pod zabudowę.



Wyznaczone „tereny funkcjonalno-przestrzenne” wskazują, orientacyjne rejony, w których
może rozwijać się zagospodarowanie o danej funkcji, ale nie określają konkretnego
przeznaczenia terenów. Na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego będzie możliwe korygowanie zasięgu „terenów rozwoju” poszczególnych
funkcji, w dostosowaniu do uwarunkowań, w tym stanu zagospodarowania i stanu własności.
Również szczegółowe rozgraniczenie w ramach „terenów rozwoju” na tereny o różnym
przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania będzie określane dopiero na etapie
sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

STRUKTURA USŁUG


Na planszy „„KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA
następujące ELEMENTY STRUKTURY USŁUG:

PRZESTRZENNEGO”

wyznaczono

o

Rybno - ośrodek dominujący w strukturze funkcjonalno-przestrzennej gminy.

o

Wężyki, Erminów, Złota - ośrodki skupiające lokalne usługi.
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Lokalne usługi mogą być także wyznaczane w innych miejscowościach gminy, szczególnie
tam, gdzie wyznaczane są tereny rozwoju usług nieuciążliwych (U) oraz tereny rozwoju
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych (MU).



Ośrodki skupiające lokalne usługi powinny być wyposażane w:



o

chodniki, ścieżki rowerowe lub pasy ruchu rowerowego na jezdniach, a także środki
uspokajania ruchu kołowego;

o

miejsca rekreacji i wypoczynku - urządzone skwery ze zbiornikami wodnymi, place zabaw,
siłownie terenowe;

o

obiekty małej architektury, oświetlenie;

o

usługi społeczne z zakresu oświaty (przedszkola) i kultury (świetlice i biblioteki).

Zalecane jest kontynuowanie organizowania świetlic i bibliotek, szczególnie w Rybnie,
Erminowie, Wężykach i Złotej, a także w innych rejonach terenów rozwoju zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych (MU). Obiekty takie mogą powstawać np.
przy istniejących remizach strażackich.

2. KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA ORAZ
UŻYTKOWANIA TERENÓW, W TYM TERENY PRZEZNACZONE POD ZABUDOWĘ
ORAZ TERENY WYŁĄCZONE SPOD ZABUDOWY
Zakłada się wymienione poniżej kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz
użytkowania terenów, przy czym wskaźniki są wartościami uśrednionymi, mają charakter
orientacyjny i będą szczegółowo określone w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego:


tereny rolnicze (R):
o

dopuszczone lokalizowanie obiektów budowlanych związanych bezpośrednio z produkcją
rolną, warzywną, sadowniczą;

o

dopuszczone powiększanie istniejących zagród;

o

dopuszczone lokalizowanie nowych zagród wyłącznie w odległości do 80 m od dróg
publicznych wskazanych na planszy „Kierunki zagospodarowania przestrzennego”;

o

dopuszczone lokalizowanie urządzeń wodnych, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
dojść i dojazdów realizowanych na gruntach rolnych.



tereny lasów (L) - zakaz lokalizowania obiektów budowlanych z wyjątkiem urządzeń
wodnych.



tereny preferowanych zalesień (RL) - zakaz lokalizowania obiektów budowlanych z
wyjątkiem:
o

powiększania istniejących zagród i lokalizowania obiektów budowlanych związanych
bezpośrednio z produkcją rolną, warzywną, sadowniczą;

o

lokalizowania urządzeń wodnych, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, dojść i
dojazdów realizowanych na gruntach rolnych.
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tereny zieleni towarzyszące ciekom wodnym (ZW) - zakaz lokalizowania obiektów
budowlanych z wyjątkiem lokalizowania urządzeń wodnych, sieci i urządzeń infrastruktury
technicznej, dojść i dojazdów realizowanych na gruntach rolnych.



tereny rozwoju usług i produkcji związanych z obsługą rolnictwa (RUP):









o

maksymalna wysokość zabudowy – 12 m (2 kondygnacje);

o

minimalna powierzchnia biologicznie czynna na każdej działce budowlanej – 30-50 %;

o

dopuszczona lokalizacja usług uciążliwych, składów i magazynów lub usług nie
związanych z obsługą rolnictwa;

o

dopuszczalne wydzielanie terenów o funkcjach zagrodowych lub zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, izolowanej od zabudowy zagrodowej terenami usług albo
zieleni.

tereny rozwoju zabudowy zagrodowej (RM)
o

maksymalna wysokość zabudowy – 10 m (2 kondygnacje, w tym poddasze użytkowe);

o

minimalna powierzchnia biologicznie czynna na każdej działce budowlanej – 40-60%,

o

minimalna powierzchnia nowowydzielanych działek budowlanych – 2000 m2, przy czym w
miejscowościach przewidzianych do skanalizowania dopuszcza się 1000 m2;

o

budynki mieszkalne wolnostojące lub połączone z budynkami gospodarczymi,
inwentarskimi i garażowymi;

o

możliwość lokalizowania rozproszonej bazy noclegowej - pensjonaty i kwatery
agroturystyczne, budownictwa letniskowego oraz przekształcania i dostosowywania
zabudowy zagrodowej na zabudowę agroturystyczną;

o

dopuszczalne wydzielanie terenów o funkcjach usługowych lub produkcyjnych;

o

dopuszczalne wydzielanie terenów o funkcjach mieszkaniowych nie związanych
bezpośrednio z funkcją rolniczą.

tereny rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych (MU)
o

maksymalna wysokość zabudowy – 12 m (3 kondygnacje, w tym poddasze użytkowe);

o

minimalna powierzchnia biologicznie czynna na każdej działce budowlanej – 30-50 %;

o

minimalna powierzchnia nowowydzielanych działek budowlanych – 1000-2000 m2;

o

budynki mieszkalne wolnostojące lub bliźniacze;

o

wskazane wydzielanie terenów usług społecznych z zakresu oświaty i kultury;

o

dopuszczalne wydzielanie terenów o funkcjach produkcyjnych lub zagrodowych.

tereny rozwoju usług nieuciążliwych (U):
o

maksymalna wysokość zabudowy – 14 m (3 kondygnacje, w tym poddasze użytkowe);

o

minimalna powierzchnia biologicznie czynna na każdej działce budowlanej – 30 %;

o

wskazane wydzielanie terenów usług społecznych z zakresu oświaty i kultury.

tereny usług oświaty (UO):
o

maksymalna wysokość zabudowy – 14 m (3 kondygnacje, w tym poddasze użytkowe);

o

minimalna powierzchnia biologicznie czynna na każdej działce budowlanej – 30 %;
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o





funkcja oświaty powinna pozostać jako dominująca, z dopuszczeniem funkcji
towarzyszących z zakresu kultury i sportu.

tereny rozwoju usług turystyki, sportu i rekreacji (UTS):
o

maksymalna wysokość zabudowy – 12 m (3 kondygnacje, w tym poddasze użytkowe);

o

minimalna powierzchnia biologicznie czynna na każdej działce budowlanej – 50 %;

o

dopuszczalna, jako towarzysząca zabudowie turystycznej, funkcja usługowa, w tym
handel, gastronomia i inne usługi nieuciążliwe;

o

dopuszczalne wydzielanie terenów o funkcjach usługowych nie związanych bezpośrednio
z turystyką, sportem i rekreacją oraz terenów zabudowy letniskowej, mieszkaniowej
jednorodzinnej, zagrodowej i agroturystycznej.

tereny rozwoju usług i produkcji (UP):
o

maksymalna wysokość zabudowy – 12 m (2 kondygnacje);

o

minimalna powierzchnia biologicznie czynna na każdej działce budowlanej – 30%;

o

dopuszczona lokalizacja usług uciążliwych, składów i magazynów lub usług związanych z
obsługą rolnictwa;

o

dopuszczalne wydzielanie terenów o funkcjach zagrodowych lub zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, izolowanej od zabudowy zagrodowej terenami usług albo
zieleni, jedynie w Sarnowie, Wężykach i Zofiówce;

o

nie powinno następować wydzielanie terenów o funkcjach zagrodowych lub
mieszkaniowych w ramach większych kompleksów terenów rozwoju usług i produkcji w
Ćmiszewie Parcel i Karolkowie Szwarockim.



Nie zakłada się na etapie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
szczególnych wskaźników dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania terenów rozwoju
cmentarzy (ZC) parków zabytkowych z rezydencjami mieszkalnymi (ZPM) oraz terenów rozwoju
energetyki z odnawialnych źródeł o mocy przekraczającej 100 kW, w formie fotowoltaiki (EF) i w
formie biogazowni (EG).



Na terenie całej gminy dopuszczone powinno być zachowanie istniejących terenów rolniczych,
użytków zielonych lub lasów, wydzielanie terenów komunikacji, infrastruktury technicznej oraz
terenów zieleni urządzonej.



Na terenie całej gminy dopuszczone powinny być remonty i przebudowy istniejącej zabudowy.



Wskazane jest wprowadzenie obowiązku stosowania w zabudowie mieszkaniowej dachów o
symetrycznych połaciach, nachylonych pod kątem od 25 do 45 stopni Regulacje dotyczące
spadków połaci dachowych powinny być wprowadzone także dla zabudowy o innych funkcjach.
Wskazane jest także ustalenie w planach miejscowych regulacji dotyczących kolorystyki
budynków.



Powinno być zakazane stosowanie na elewacjach zewnętrznych wszystkich budynków blachy
oraz paneli z tworzyw PCV.
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3. OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW, OCHRONY
PRZYRODY, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO I UZDROWISK




Powinna zostać utrzymana ochrona pomników przyrody.
o

Ćmiszew – Parcele, kasztanowiec pospolity, stan dostateczny - wymaga prac
pielęgnacyjnych.

o

Ćmiszew – Parcele, dąb szypułkowy, stan dobry.

o

Ćmiszew – Parcele, 3 jesiony wyniosłe, stan zły - wymagają prac pielęgnacyjnych.

o

Rybno, aleje. stan dostateczny - wymagają prac pielęgnacyjnych.

o

Sarnów (Zofiówka) dąb szypułkowy, stan dostateczny - wymaga prac pielęgnacyjnych,
stanowi dominantę krajobrazową – wymaga ochrony ekspozycji.

Powinna być zakazana lokalizacja budynków i znacznie ograniczona lokalizacja obiektów
budowalnych na terenach tworzących system przyrodniczy gminy:
o

L – tereny lasów;

o

RL - tereny preferowanych zalesień;

o

ZW - tereny zieleni towarzyszące ciekom wodnym.



Na terenach rolniczych (R), najbardziej istotnych dla wspomagania systemu przyrodniczego gminy
i ochrony krajobrazu, powinny zostać wprowadzone ograniczenia w lokalizowaniu nowych
budynków i zakazana lokalizacja obiektów budowlanych nie związanych z funkcją rolniczą.



W otoczeniu najważniejszych rzek i cieków wodnych (rzeka Witonia, Kanał Lubiejewski i Kanał
Żuków-Skutki) powinny zostać utrzymane odległości:
o

do budynków - minimum 20 metrów,

o

do ogrodzeń – minimum 10 metrów.



W otoczeniu rowów będących urządzeniami melioracji szczegółowej i innych cieków wodnych
powinny zostać utrzymane pasy w odległości minimum 5 metrów wolne od zabudowy i ogrodzeń
(oznaczone jako tereny ZW).



Urządzenia melioracyjne przed przystąpieniem do zagospodarowania terenu powinny być
likwidowane lub przebudowywane w taki sposób, aby zachowana była ta część systemu, która
przeprowadza wody melioracyjne z terenów sąsiednich.



Zieleń na terenach parków i zespoły dworsko– parkowe w Ćmiszewie, Jasieńcu, Rybnie i Złotej,
objętych Gminną Ewidencją Zabytków powinna zostać objęta ochroną z uwzględnieniem
dopuszczonych form zagospodarowania omówionych w rozdziale 4.



Na terenach przeznaczonych pod zabudowę powinna być wprowadzona zieleń i utrzymane
wysokie wskaźniki powierzchni biologicznie czynnej; dopuszcza się realizację zbiorników
wodnych.



Nie powinno się dopuszczać od realizacji ogrodzeń pełnych.



Do utwardzania powierzchni, w szczególności na parkingach i drogach wewnętrznych, wskazane
jest stosowanie materiałów półprzepuszczalnych, umożliwiających infiltrację wód opadowych do
gruntu.



Wzdłuż drogi krajowej nr 92 i wojewódzkiej Nr 577 powinny być wprowadzane szpalery drzew i
pasy zieleni izolacyjnej przyulicznej. W pierwszej linii od drogi powinna powstawać zabudowa
usługowa lub produkcyjna, a nie mieszkaniowa; wprowadzanie szpalerów drzew jest także
zalecane wzdłuż powiatowych dróg klasy zbiorczej.



Obiekty produkcyjne, składowe i magazynowe, usługi uciążliwe, usługi związane z obsługą
rolnictwa lub zabudowa zagrodowa powinny być izolowane od zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, poprzez usługi nieuciążliwe lub pasy zieleni izolacyjnej, wysokiej i niskiej
szerokości minimum 10 metrów.
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Przedsięwzięcia, które zgodnie z przepisami odrębnymi mogą zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko mogą być związane jedynie z obsługą rolnictwa i powinny być lokalizowane jedynie
na terenach rozwoju usług i produkcji związanych z obsługą rolnictwa (RUP); ograniczenie to nie
dotyczy inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej i dróg publicznych.



Przedsięwzięcia, które zgodnie z przepisami odrębnymi mogą potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko, powinny być lokalizowane jedynie na terenach:
o

rozwoju usług i produkcji związanych z obsługą rolnictwa (RUP),

o

rozwoju zabudowy zagrodowej (RM),

o

rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych (MU),

o

rozwoju usług i produkcji (UP),

o

rozwoju energetyki z odnawialnych źródeł o mocy przekraczającej 100kW formie
fotowoltaiki lub biogazowni (EF, EG);

ograniczenie to nie dotyczy inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej i dróg
publicznych.


Nie przewiduje się lokalizowania obiektów związanych z przetwarzaniem odpadów, poza terenem
energetyki z odnawialnych źródeł o mocy przekraczającej 100kW formie biogazowni (EG).



Nie przewiduje się lokalizacji zakładów zwiększonego i dużego ryzyka wystąpienia poważnych
awarii w rozumieniu przepisów ochrony środowiska.



Nie powinny być wznoszone obiekty oraz wykonywane roboty lub inne czynności, które mogą
spowodować trwałe zanieczyszczenie gruntów lub wód.



Wskazane jest wprowadzanie kanalizacji przy czym dopuszcza się stosowanie przydomowych
oczyszczalni ścieków, szczególnie w południowej i północnej części gminy.



Wskazane jest stosowanie ekologicznych nośników energii w indywidualnych źródłach ciepła.



Wprowadzając urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii, należy mieć na
uwadze, żeby charakteryzowały się one nowoczesną technologią i najwyższymi standardami z
punktu widzenia ochrony przed uciążliwościami.



Nie przewiduje się konieczności wyznaczania stref ochronnych od terenów rozwoju energetyki z
odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW w formie fotowoltaiki lub biogazowni
(EF, EG), przy czym w otoczeniu tych obszarów wyznaczono tereny wolne od zabudowy lub
tereny rozwoju funkcji usługowych.



W związku z wyznaczonym terenem rozwoju cmentarza w Rybnie wskazano zasięg terenów w
odległości mniejszej niż 50 metrów od granic możliwej rozbudowy cmentarza; w związku z
istnieniem wodociągu w Rybnie nie ma potrzeby wskazywania zasięgu terenów w odległości
mniejszej niż 150 metrów od granic możliwej rozbudowy cmentarza.



W terenach lasów i terenach preferowanych zalesień zaleca się stopniowe zmniejszanie udziału
sosny i wprowadzanie buka oraz innych gatunków właściwych dla warunków siedliskowych,
klimatycznych i terenowych



Gminy Rybno nie dotyczą zasady ochrony uzdrowisk.
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4. OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ
ZABYTKI NIERUCHOME WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW


Powinny pozostać zachowane bez przekształceń, najcenniejsze, zachowane w dobrym stanie
zabytki na terenie gminy:
o

zespół pałacowo-parkowy w Rybnie;

o

zespół kościoła w Rybnie, z dzwonnicą, figurą NMP, murem i miejscem cmentarza
przykościelnego, przy czym wskazana jest rewitalizacja placu i skweru przed kościołem w
Rybnie;

o

cmentarz parafialny w Rybnie.



Prace konserwatorskie, mające na celu uczytelnienie historycznego założenia parkowego powinny
dotyczyć zespołu dworsko-parkowego w Złotej; teren może pozostać rezydencją mieszkalną.



Zabiegów pielęgnacyjnych wymagają 3 aleje w kasztanowe w Rybnie, przy ul. Parkowej,
Kasztanowej i Batalionów Chłopskich;



Podjęcia pilnych prac konserwatorskich wymagają, będące w złym stanie obiekty i ich otoczenie:
o

relikty założenia dworsko-parkowego w Ćmiszewie wraz z najbliższym otoczeniem w
promieniu 100 m; teren może pozostać rezydencją mieszkalną;

o

spichlerz w Rybnie przy ul. Towarowej 3a wraz z najbliższym otoczeniem w promieniu
100 m; wskazana jest dla tego obiektu funkcja użyteczności publicznej z zakresu kultury;
tereny poprodukcyjne znajdujące się w otoczeniu powinny zostać przeznaczone na
funkcje użyteczności publicznej z zakresu turystyki, sportu lub rekreacji. Wskazane jest
odtworzenie obiektu lub jego części w formie historycznej z wykorzystaniem zachowanych
oryginalnych elementów i detali.

ZABYTKI NIERUCHOME OBJĘTE GMINNĄ EWIDENCJĄ ZABYTKÓW I NIE WPISANE DO
REJESTRU ZABYTKÓW


Spośród zabytków objętych GEZ, a nie wpisanych do rejestru zabytków, powinny zostać objęte
szczególną ochroną, ważne dla historii gminy i tradycji lokalnej zabytkowe parki podworskie,
cmentarze i zabytki techniki.
o

Powinien zostać zachowany bez przekształceń cmentarz wojenny – kurhan w Złotej, przy
granicy z gminą Nowa Sucha;

o

Dopuszcza się rekonstrukcję poprzez odtworzenie zrujnowanego zabytku techniki - młyna
w Rybnie przy ul. Wyszogrodzkiej 29; wskazana jest dla tego obiektu funkcja użyteczności
publicznej z zakresu kultury lub oświaty, ewentualnie turystyki. Wskazane jest
odtworzenie obiektu lub jego części w formie historycznej z wykorzystaniem zachowanych
oryginalnych elementów i detali.

o

Podjęcia pilnych prac konserwatorskich i oznaczenia w terenie wymagają, będące w złym
stanie relikty parków i cmentarzy:

o

-

parku podworskiego w Jasieńcu, z zielenią śródpolną i przydrożną;

-

cmentarza ewangelickiego w Matyldowie;

-

cmentarza ewangelickiego w Rybionku (konieczne doprowadzenie dojścia lub drogi);

-

cmentarza wojennego w Wężykach;

Z uwagi na położenie w pobliżu zabytkowego zespołu dworsko-parkowego w Złotej,
wskazane jest odbudowanie z odtworzeniem pierwotnych detali architektonicznych
zrujnowanej stajni i obory pofolwarcznej; wskazana jest dla tego obiektu funkcja
użyteczności publicznej z zakresu turystyki, sportu lub rekreacji;
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W planach miejscowych powinny być określone szczegółowe warunki przekształceń obiektów
zabytkowych, a także zagospodarowania terenów i form budynków lokalizowanych w otoczeniu
obiektów zabytkowych. Szczególnie ważna jest ochrona widoku zabytków od strony dróg. Należy
też uwzględnić potrzebę wymiany pokryć dachowych budynków krytych eternitem



W planach miejscowych powinny być wskazane stanowiska archeologiczne objęte Gminną
Ewidencją Zabytków, gdzie wszelkie prace ziemne będą prowadzone zgodnie z przepisami
odrębnymi.



W stosunku do innych obiektów posiadających wartości kulturowe i historyczne, szczególnie
kapliczek i krzyży przydrożnych, nie powinno się wprowadzać szczególnych form ochrony
prawnej. Zaleca się jednak, aby były one remontowane.



Nie wyznacza się dóbr kultury współczesnej, które powinny być objęte ochroną.

5. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
SYSTEM KOMUNIKACYJNY


Układ drogowy gminy Rybno powinien tworzyć zhierarchizowany system, składający się z
układu podstawowego i układu obsługującego.



Układ
podstawowy
powinny
tworzyć
wyznaczone
na
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO” drogi publiczne:



planszy

„KIERUNKI

o

istniejąca droga krajowa klasy głównej ruchu przyspieszonego;

o

istniejąca droga wojewódzka klasy głównej;

o

istniejąca droga powiatowa, dla której postulowane jest obniżenie klasy drogi na
zbiorczą;

o

istniejące drogi powiatowe klasy zbiorczej;

o

istniejące drogi powiatowe klasy lokalnej, dla których dopuszczone jest podwyższenie
klasy dróg na zbiorczą;

o

droga wojewódzka postulowana w Planie Zagospodarowania Województwa
Mazowieckiego (na terenie Sarnowa i Wężyk);

Układ obsługujący powinny tworzyć:
o

wyznaczone na planszy „KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO”
istniejące drogi publiczne gminne klasy lokalnej;

o

istniejące drogi publiczne klasy dojazdowej;

o

nowe drogi publiczne klasy lokalnej i dojazdowej, których przebiegi zostaną
szczegółowo ustalone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;

o

drogi wewnętrzne.



Wskazane są modernizacje istniejących dróg publicznych polegające na ich remontach,
przebudowach lub rozbudowach polegających na dostosowaniu parametrów dróg do
wymogów wynikających z ich klas funkcjonalnych.



W czasie budowy i modernizacji dróg zaleca się wyposażać w chodniki i przejścia dla
pieszych. Chodniki i środki uspokajania ruchu kołowego powinny szczególnie powstawać na
odcinkach ulic w wyznaczonych terenach rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i
usług nieuciążliwych, a także w zwartych pasach terenów rozwoju zabudowy zagrodowej.
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Na placu przed kościołem w Rybnie należy wprowadzać rozwiązania sprzyjające uspokojenia
ruchu kołowego i nadające priorytet dla ruchu pieszego przynajmniej w części placu.



Wskazane jest wyposażenie w ścieżki rowerowe dróg klasy głównej ruchu przyspieszonego,
klasy głównej i klasy zbiorczej, szczególnie ulic w obszarach zabudowanych; dopuszczone
może być wytyczanie pasów ruchu rowerowego na jezdni.



Zaleca się rozwój sieci oznakowanych szlaków turystycznych rowerowych i pieszych.



Podstawowym środkiem komunikacji publicznej pozostanie na terenie gminy komunikacja
autobusowa; przewiduje się dostosowanie większości dróg publicznych do potrzeb
prowadzenia komunikacji autobusowej, ze względu na potrzebę dowożenia dzieci do
zespołów szkół w Rybnie i w Erminowie.



Minimalna ilość miejsc parkingowych realizowanych na terenie własnym inwestycji powinna
być szczegółowo określona w planach miejscowych, przy czym zaleca się następujące
wskaźniki:
o

2 miejsca na 1 mieszkanie w zabudowie jednorodzinnej lub zagrodowej,

o

1 miejsce postojowe na 50m² powierzchni użytkowej usług;

o

3 miejsca postojowe na 10 zatrudnionych w obiektach produkcyjnych:



Należy przewidywać miejsca postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,
jeżeli liczba miejsc postojowych wynosi więcej niż 5.



Należy przewidywać miejsca dla postoju rowerów w ilości dostosowanej do indywidualnych
potrzeb.



Dopuszczalna jest realizacja dodatkowych miejsc postojowych w liniach rozgraniczających ulic
w formie zatok i pasów postojowych.

SYSTEM INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ


Wszystkie miejscowości włączone są do sieci wodociągowej. Zakłada się utrzymanie i rozwój
sieci w oparciu o wskazane na planszy „KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO istniejące ujęcia wody w Rybnie, Nowej Wsi i Złotej. Zasoby wód
podziemnych występujących na terenie gminy uważa się za wystarczające na pokrycie
istniejących i prognozowanych potrzeb.



Zakłada się rozwój sieci kanalizacji sanitarnej w centralnej części gminy. na planszy
„KIERUNKI
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
wskazano
istniejącą
oczyszczalnię ścieków i miejscowości objęte zasięgiem realizowanej sieci kanalizacyjnej
(Rybno, Kamieńszczyzna, Stary Szwarocin, Nowy Szwarocin, Erminów, Józin, Jasieniec).



Postuluje się objęcie systemem kanalizacyjnym także części miejscowości Karolków
Szwarocki i Wężyki, w których przewiduje się tereny rozwoju zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i usług nieuciążliwych



W południowej i północnej części gminy powinna być propagowana budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym lub filtrem piaskowym.



Do czasu realizacji systemu kanalizacji dopuszcza się gromadzenie ścieków w zbiornikach
bezodpływowych.



Przewiduje się zastosowanie gazu ziemnego do celów grzewczych i bytowych po
zrealizowaniu sieci gazowej. Proponuje się doprowadzenie gazu do gminy siecią gazociągów
średniego ciśnienia od strony Sochaczewa



Wszystkie miejscowości włączone są do sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej. Na
planszy „KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO” wskazano istniejące linie
elektroenergetyczne wysokiego napięcia (110kV) i najwyższego napięcia (200kV, 400kV)
wraz z pasami technologicznymi. Dopuszcza się budowę nowych oraz przebudowę
istniejących sieci i urządzeń elektroenergetycznych i teletechnicznych; szczególnie budowę
stacji transformatorowych 15/0,4 kV i linii 15 kV zasilających ww. stacje oraz linii niskiego
napięcia na nowych terenach przeznaczanych pod usługi oraz produkcję.
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Zakłada się wprowadzenie na terenie gminy selektywnej zbiórki odpadów i utrzymanie
wywożenia odpadów stałych na miejsca składowania znajdujące poza terenem gminy.



Powinno być zapewnione przeciwpożarowe zaopatrzenia w wodę w formie hydrantów o
zwiększonej wydajności, w szczególności w pobliżu obszarów przeznaczonych na cele
przemysłowe, jak również obok głównych szlaków komunikacyjnych na terenie gminy.



Dopuszczone są modernizacje istniejących sieci infrastruktury technicznej polegające na ich
remontach, przebudowach lub rozbudowach.

ENERGETYKA ODNAWIALNA




Na planszy „KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO wyznaczono obszary,
na których dopuszcza się rozmieszczanie urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych
źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, wraz z ich strefami ochronnymi związanymi z
ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu:
o

uwzględniono, inwestycję w trakcie realizacji – budowę ogniw fotowoltaicznych o
mocy przekraczającej 100 kW w Erminowie;

o

wyznaczono nowe tereny pod realizację ogniw fotowoltaicznych i biogazowni o mocy
przekraczającej 100 kW w Erminowie;

Poza wyznaczonymi obszarami możliwa będzie na całym obszarze gminy (z wyjątkiem
terenów lasów), lokalizacja urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych:
o

urządzeń z zakresu energetyki wiatrowej o mocy do 40 kW (tylko mikroinstalacje),

o

innych urządzeń, m.in. z zakresu fotowoltaiki lub biogazowni, o mocy do 100 kW,

jeżeli ich lokalizacja nie będzie utrudniała realizacji innych funkcji przewidzianych w studium i
jeżeli nie będzie wykluczona innymi przepisami odrębnymi.


Szczególnie wskazane jest wprowadzanie proekologicznych rozwiązań dotyczących
indywidualnych gospodarstw domowych (mikroinstalacji), takich jak wykorzystanie energii
słonecznej czy wiatrowej.

6. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE CELU
PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM
Lokalizacja inwestycji celu publicznego powinna być dopuszczona na obszarze całej gminy.
Inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym rozmieszczane będą, w szczególności, na terenach
rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych (MU), usług nieuciążliwych
(U) usług turystyki, sportu i rekreacji (UTS).
Celami publicznymi o znaczeniu lokalnym będą także modernizacje dróg gminnych.
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7. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE CELU
PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM, ZGODNIE Z USTALENIAMI PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA I USTALENIAMI
PROGRAMÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 48 UST. 1 USTAWY O PLANOWANIU I
ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego zatwierdzonym
uchwałą nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 07 lipca 2014 r. na terenie Gminy
Rybno przewiduje się realizację następujących ponadlokalnych celów publicznych:


nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 580-bis;



budowa telekomunikacyjnej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej oraz dostępowej w ramach
projektu „Internet dla Mazowsza”;



modernizacja rzeki Witonia.

Celami publicznymi o znaczeniu ponadlokalnym będą także modernizacje dróg powiatowych, które są
obszarami o znaczeniu ponadlokalnym - powiatowym, w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

8. OBSZARY, DLA KTÓRYCH OBOWIĄZKOWE JEST SPORZĄDZENIE MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA PODSTAWIE PRZEPISÓW
ODRĘBNYCH, W TYM OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEPROWADZENIA SCALEŃ I
PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI, A TAKŻE OBSZARY ROZMIESZCZENIA OBIEKTÓW
HANDLOWYCH O POWIERZCHNI SPRZEDAŻY POWYŻEJ 2000 M2 ORAZ OBSZARY
PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
W Gminie Rybno nie przewiduje się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału
nieruchomości, obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej
2000 m2, ani obszarów przestrzeni publicznej, dla których obowiązkowe jest sporządzenie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

9. 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
Gmina zamierza w pierwszej kolejności sporządzić plan miejscowy dla rejonu ulicy Borowej w Rybnie.
Jest to obszar położony w pobliżu istniejących obiektów infrastruktury społecznej (szczególnie zespołu
szkół) i placówek handlowych. W ulicy Borowej jest planowana budowa kanalizacji sanitarnej.
Zauważalna jest tendencja do osiedlania się w tym rejonie, a przeznaczenie terenów nowej zabudowy
powinno być rozstrzygnięte w planie miejscowym.
Ze względu na położenie granic działek pod kątem około 45 stopni do osi ulicy Borowej należy
rozważyć przeprowadzenie procedury scaleń i podziału nieruchomości w celu wydzielenia działek
budowalnych o korzystnych do zabudowy kształtach oraz równomiernego rozłożenia pomiędzy
właścicieli nieruchomości obciążeń wynikających z wydzielania terenów publicznych.
Plany miejscowe mogą być sporządzane stopniowo także dla innych obszarów, na których wystąpi
konieczność zmiany przeznaczenia terenów. Na etapie sporządzania każdego z planów miejscowych
wskazane jest rozważanie przeprowadzenia procedury scaleń i podziału nieruchomości.
W ramach opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dopuszcza się
zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Z uwagi na wyjątkowo niski stan zalesienia
w gminie, przeznaczanie gruntów leśnych na cele nieleśne powinno występować jedynie w
wyjątkowych przypadkach.
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10. KIERUNKI I ZASADY KSZTAŁTOWANIA ROLNICZEJ I LEŚNEJ PRZESTRZENI
PRODUKCYJNEJ


Należy pozostawić większą część terenów rolnych, łąk i pastwisk, szczególnie klas II, II, a także
w miarę możliwości IV, w dotychczasowej formie użytkowania.



Należy zapobiegać procesom degradacji/dewastacji, zapewnieniu potrzebnej rekultywacji lub
przywracaniu, poprawianiu wartości użytkowej, zachowywaniu torfowisk i oczek wodnych jako
naturalnych zbiorników wodnych oraz ograniczaniu zmian naturalnego ukształtowania powierzchni
ziemi.



W celu ochrony przed nadmierną erozją należy między innymi wprowadzać zadrzewienia
śródpolne.



Gospodarkę leśną należy prowadzić zgodnie z planami zagospodarowania i urządzania lasów
oraz stopniowo zmniejszać udział sosny i wprowadzać buk oraz inne gatunki właściwe dla
warunków siedliskowych, klimatycznych i terenowych.



Wyznacza się do zalesiania grunty o małych walorach agroekologicznych (gleby marginalne) i
większość gruntów niskich klas bonitacyjnych, tak aby zlikwidować rozdrobnienie i rozproszenie
kompleksów leśnych.



Zabudowania związane z produkcją rolną powinny być lokalizowane w ramach terenów rozwoju
zabudowy zagrodowej (RM) i terenów rozwoju usług i produkcji związanych z obsługą rolnictwa
(RUP); powiększanie istniejących zagród na tereny rolnicze (R) i lokalizowanie na nich nowych
zagród (wyłącznie w odległości do 80 od dróg publicznych wskazanych na planszy „„Kierunki
zagospodarowania przestrzennego”) lub obiektów budowlanych związanych bezpośrednio z
produkcją rolną, warzywną, sadowniczą, powinno być dopuszczane w wyjątkowych przypadkach.

11. OBSZARY SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA POWODZIĄ ORAZ OBSZARY
OSUWANIA SIĘ MAS ZIEMNYCH
Na obszarze Gminy Rybno nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią, ani obszary
osuwania się mas ziemnych.

12. OBIEKTY LUB OBSZARY, DLA KTÓRYCH WYZNACZA SIĘ W ZŁOŻU KOPALINY
FILAR OCHRONNY
Na obszarze Gminy Rybno nie występują złoża kopalin, których eksploatacja wymagałaby
wyznaczenia w złożu kopaliny filaru ochronnego dla jakichkolwiek obiektów lub obszarów.

13. OBSZARY POMNIKÓW ZAGŁADY I ICH STREF OCHRONNYCH ORAZ
OBOWIĄZUJĄCE NA NICH OGRANICZENIA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 7 MAJA 1999R. O
OCHRONIE TERENÓW BYŁYCH HITLEROWSKICH OBOZÓW ZAGŁADY (DZ. U. NR 41,
POZ. 412 Z PÓŹN. ZM.)
Na obszarze Gminy Rybno nie występują obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych.
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14. OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEKSZTAŁCEŃ, REHABILITACJI, REKULTYWACJI
LUB REMEDIACJI ORAZ OBSZARY ZDEGRADOWANE
Wymagają rehabilitacji, poprzez podjęcie prac konserwatorskich, będące w złym stanie, szczególnie
ważne dla historii gminy i tradycji lokalnej, zabytkowe parki podworskie, cmentarze i zabytki techniki


relikty założenia dworsko-parkowego w Ćmiszewie wraz z najbliższym otoczeniem w
promieniu 100 m, (nr rej. zab. 19 z dnia 10.05.1958 oraz decyzja z dnia 5.05.1980)



spichlerz w Rybnie przy ul. Towarowej 3a wraz z najbliższym otoczeniem w promieniu 100 m,
(nr rej. zab. 9 z dnia 19.05.1956);



młyn w Rybnie przy ul. Wyszogrodzkiej 29;



relikty parku podworskiego w Jasieńcu, z zielenią śródpolną i przydrożną;



relikty cmentarza ewangelickiego w Matyldowie;



relikty cmentarza ewangelickiego w Rybionku (konieczne doprowadzenie dojścia lub drogi);



relikty cmentarza wojennego w Wężykach;

Wymaga przekształceń plac i skwer przed kościołem w Rybnie; należy tam wprowadzać rozwiązania
sprzyjające uspokojeniu ruchu kołowego i nadające priorytet dla ruchu pieszego przynajmniej w części
placu położonej w rejonie kościoła.
W gminie nie występują obszary wymagające remediacji lub obszary zdegradowane.

15. GRANICE TERENÓW ZAMKNIĘTYCH I ICH STREF OCHRONNYCH
Na obszarze Gminy Rybno nie występują tereny zamknięte.

16. OBSZARY FUNKCJONALNE O ZNACZENIU LOKALNYM, W ZALEŻNOŚCI OD
UWARUNKOWAŃ I POTRZEB ZAGOSPODAROWANIA WYSTĘPUJĄCYCH W GMINIE
Na obszarze Gminy Rybno nie występują obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym stanowiące
szczególne lub konfliktowe zjawisko z zakresu gospodarki przestrzennej
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