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INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 

 

1.Informacje formalno-prawne 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skórzec 

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

– uchwały Nr XXXI/215/10 Rady Gminy w Skórcu z dnia 23 kwietnia 2010r. o 

przystąpieniu do opracowania zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Skórzec", 

– umowy o dzieło z dnia 16.11.2010 r. zawartej pomiędzy Gminą Skórzec a Biurem 

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

 

2.Obszar opracowania 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skórzec 

zostało opracowane w granicach administracyjnych z uwzględnieniem obszarów sąsiednich 

niezbędnych do analizy powiązań zewnętrznych gminy. 

 

3. Podstawa prawna 

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

przestrzennym( t. j. Dz. U. z 2012r poz. 647), studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy jest dokumentem, w którym określona jest polityka 

przestrzenna gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Studium 

sporządza się dla obszaru w granicach administracyjnych gminy. Studium nie jest aktem 

prawa miejscowego ale ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu 

planów miejscowych. 

Zakres studium w części tekstowej i graficznej określa rozporządzenie Ministra 

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

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. Nr 118, poz. 1233). 

Niniejszy dokument planistyczny stanowi opracowanie ujednolicone, które w stosunku 

do studium uchwalonego uchwałą Nr XXIV/150  Rady Gminy w Skórcu z dnia 21 kwietnia 

1997r. uwzględnia: 

– zmiany uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, które nastąpiły po uchwaleniu 

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

realizacji ponadlokalnych celów publicznych określonych w planie zagospodarowania 

przestrzennego województwa mazowieckiego, 
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– zmiany ustaleń co do kierunków, wskaźników, zasad rozwoju zagospodarowania 

przestrzennego gminy Skórzec, 

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

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzenia Ministra 

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

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 

– przepisów odrębnych, które weszły w życie od czasu uchwalenia Studium tj. od 1998 r., 

które istotny sposób wpływają na ustalenia studium, 

– wniosków, które zostały złożone do studium, 

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

dodania nowych rozdziałów w tekście studium nie wprowadza się wyróżnienia tych zmian. 

 

4.Dokumentacja Studium 

Całość dokumentacji obejmuje: 

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skórzec- 

część uchwalana przez Radę Gminy składająca się z: 

1) tekstu studium stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr XX/165/13 Rady Gminy w 

Skórcu z dnia 26 marca 2013r. obejmującego dwie części: 

 część I uwarunkowania, 

 część II kierunki zagospodarowania przestrzennego, 

2) części graficznej  studium obejmującej: 

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

uchwały nr XX/165/13  Rady Gminy w Skórcu z dnia  26 marca 2013r. 

– rysunek w skali 1:25000 pt. „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” 

stanowiący załącznik nr 3 do uchwały nr XX/165/13   Rady Gminy w Skórcu z 

dnia 26 marca 2013r. 

2. Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Skórzec nie podlegająca uchwaleniu, składająca 

się z: 

1) części tekstowej, 

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

Przed przystąpieniem do opracowania Studium zostały sporządzone następujące opracowania: 

1) ekofizjografia podstawowa gminy Skórzec – 2010r. 

2) aktualizacja inwentaryzacji urbanistycznej  wykonana w 2010r 
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I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GMINIE SKÓRZEC 

 

Gmina Skórzec jest położona w południowo  wschodniej części województwa 

mazowieckiego, w powiecie siedleckim. Obszar gminy wynosi 118,91 km
2
. W skład gminy 

Skórzec wchodzi 21 miejscowości. Liczba ludności gminy, wg stanu na dzień 31.12.2009 r. 

wynosiła 7289 osób. Gmina należy do średnio zaludnionych obszarów wiejskich w 

województwie mazowieckim. Na 1 km
2
 przypadało 61 osób (w województwie mazowieckim 

144 osoby). Gmina Skórzec graniczy z pięcioma gminami: Wodynie, Domanice, Wiśniew, 

Siedlce i Kotuń. 

Siedziba władz administracyjnych mieści się w ośrodku gminnym w miejscowości 

Skórzec, położonym centralnie w obszarze gminy. Miejscowość gminna znajduje się w 

odległości 12 km od miasta Siedlce. 

 

 

II.UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z DOTYCHCZASOWEGO 

PRZEZNACZENIA, ZAGOSPODAROWANIA I UZBROJENIA OBSZARU 

GMINY 

 

1. Dokumenty planistyczne 

Gmina Skórzec posiada uchwalone uchwałą nr XXIV/150/97 Rady Gminy w Skórcu z 

dnia 21 kwietnia 1997 r. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz trzy obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

obejmujące: 

 znaczną część miejscowości Skórzec i Dąbrówka Ług – uchwała Nr XV/67/04 Rady 

Gminy w Skórcu z dnia 20 lutego 2004 r., 

 część miejscowości Skórzec – teren zabudowy jednorodzinnej  uchwała Nr XXIX/173/97 

Rady Gminy w Skórcu z dnia 18 grudnia 1997r.(Dziennik Urz.Woj.Siedleckiego Nr 

5,poz.19 z dnia 06.02.1998r.). 

 część miejscowości Żebrak i Trzciniec  – teren kurników uchwała Nr XXV/158/97 Rady 

Gminy w Skórcu z dnia 07.07.1997r.(Dziennik Urz.Woj.Siedleckiego Nr 19, poz.425 z 

dnia 15.09.1997r.) 

opracowane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. W związku z tym, prawie cały obszar gminy nie posiada obowiązującego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
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2. Dotychczasowe przeznaczenie i zagospodarowanie obszaru gminy określone w 

dokumentach planistycznych 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skórzec 

z 1997 r., zakładało, że podstawą polityki przestrzennej i głównym celem gminy będzie 

ekorozwój, tj. rozwój gospodarczy bez niszczenia walorów i zasobów przyrody. 

W.w studium zakładało, że realizacja  celu głównego będzie odbywała się poprzez: 

 zwiększanie zasobów wody poprzez tworzenie zbiorników retencyjnych, 

 powiększanie lesistości, 

 ekologizacji rolnictwa, głównie na terenach przyległych do doliny rzeki Kostrzyń. 

W strukturze przestrzennej gminy wyróżniono następujące obszary funkcjonalne: 

L – obszary leśne 

R1 – obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej wyłączone z zabudowy 

R2 – obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej o największych walorach produkcyjnych 

R3 – obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej o niższej jakości 

MR – obszary zabudowy mieszkaniowo-siedliskowej 

M – obszary zabudowy mieszkaniowej 

ZR – obszary zabudowy letniskowej 

PT – obszary zabudowy produkcyjno-technicznej 

PE – obszary powierzchniowej eksploatacji surowców. 

Dla ww. obszarów została określona polityka przestrzenna oraz  zasady zagospodarowania. 

3. Stan ładu przestrzennego gminy Skórzec 

Gmina Skórzec jest gminą rolniczą. Sieć osadniczą gminy tworzy 21 wsi. Główną 

miejscowością gminy jest Skórzec, który jest położony centralnie w stosunku do pozostałych 

wsi. Ze względu na położenie blisko m. Siedlce w miejscowościach Żelków i Teodorów 

znacznie rozwinęły się funkcje pozarolnicze: usługi i zabudowa jednorodzinna. W 

pozostałych miejscowościach dominuje zabudowa zagrodowa. Zabudowa ma charakter 

pasmowy i jest zlokalizowana głównie wzdłuż dróg. Większość wsi jest dobrze powiązana z 

centralnie położoną miejscowością gminną. Najważniejszą rolę w powiązaniach 

komunikacyjnych pomiędzy miejscowością Skórzec a pozostałymi wsiami odgrywa droga 

wojewódzka nr 803 Siedlce – Stoczek Łukowski oraz drogi powiatowe. 

Południowa część gminy znajduje się w obszarze specjalnej ochrony ptaków 

Natura2000 – Dolina Kostrzynia. 
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Niewielki fragment północnej części gminy jest położony w Siedlecko-Węgrowskim 

Obszarze Chronionego Krajobrazu. 

Gospodarka przestrzenna jest prowadzona w oparciu o decyzje o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu i decyzje celu publicznego. Jest to narzędzie, które 

sprawnie pozwalało, w przypadku braku planu miejscowego, zarządzać przestrzenią gminy. 

Decyzje te były przestrzennie rozproszone po obszarze całej gminy i dotyczyły między 

innymi: budowy lub rozbudowy domów jednorodzinnych i letniskowych, budowy budynków 

mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich w zabudowie zagrodowej , usług i działalności 

gospodarczej oraz gospodarstw specjalistycznych, takich jak kurniki i pieczarkarnie. 

Zgodnie z zadaniami rządowymi na obszarze gminy mają być zlokalizowane dwie 

inwestycje o znaczeniu ponadlokalnym są to autostrada A-2 – fragment przebiegający przez 

północną część gminy oraz linia elektroenergetyczna 400 kV, przebiegająca przez cały 

północny obszar gminy. Wg projektu budowy tej linii zgłoszonej przez wykonawcę, kolizyjny 

przebieg znajduje się w miejscowości Żelków (istniejąca intensywna zabudowa 

mieszkaniowa). 

 

 

III.UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU ŚRODOWISKA, W TYM 

STANU ROLNICZEJ I LESNEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ, 

WIELKOŚCI I JAKOŚCI ZASOÓW WODNYCH ORAZ WYMOGÓW 

OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

1. Położenie geograficzne i administracyjne 

Gmina Skorzec, według regionalizacji fizycznogeograficznej J. Kondrackiego położona 

jest w makroregionie Nizina Południowopodlaska, mezoregionach: Wysoczyzna Siedlecka 

(przeważająca część gminy), Obniżenie Węgrowskie, Wysoczyzna Żelechowska (rejon 

Trzcińca oraz południowa część wsi Żebrak). 

Na Wysoczyźnie Siedleckiej położona jest północna i środkowa część gminy. Jest to strefa 

moren czołowych stadiału Warty zlodowacenia środkowopolskiego. 

Obniżenie Węgrowskie obejmuje południową część gminy - obszar doliny rzeki Kostrzyń 

i jej dopływów. 

W granicach Wysoczyzny Żelechowskiej leży niewielka część obszaru gminy w rejonie 

Trzcińca oraz na południe od wsi Żebrak. Wysoczyzna Żelechowska jest położona na 
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zewnątrz zasięgu stadiału Warty zlodowacenia środkowopolskiego. Jej powierzchnia jest 

falista. 

Administracyjnie gmina Skórzec leży we wschodniej części województwa 

mazowieckiego, w powiecie siedleckim, na południowy-zachód od ośrodka powiatowego, tj. 

m. Siedlce. Od północnego-zachodu graniczy z gminą Kotuń, od północnego-wschodu z 

gminą Siedlce, od wschodu z gminą Wiśniew, od południowego-wschodu z gminą Domanice, 

a od południowego-zachodu – z gminą Wodynie. Powierzchnia gminy wynosi 119 km
2
 i 

stanowi 7,42% powierzchni powiatu. Obejmuje ona grunty 21 wsi: Boroszków, Czerniejew, 

Dąbrówka Niwka, Dąbrówka Ług, Dąbrówka Stany, Dąbrówka Wyłazy (sołectwa Dąbrówka 

Wyłazy I i Dąbrówka Wyłazy II), Dobrzanów, Drupia, Gołąbek, Grala Dąbrowizna, Kłódzie, 

Nowaki, Ozorów, Skarżyn, Skorzec, Stara Dąbrówka, Teodorów, Trzciniec, Wolka Kobyla, 

Żebrak, Żelków (sołectwa Żelków I i Żelków II), zamieszkałych przez około 7200 osób. 

Miejscowość gminna – Skorzec leży w centralnej części gminy i jest oddalona 12 km od 

ośrodka powiatowego i 95 km od Warszawy. 

Miejscowość powiatowa Siedlce jest najbliżej położonym ośrodkiem usługowo-

administracyjnym. 

Użytki rolne zajmują 80% powierzchni gminy, lasy – 15%. 

2. Charakterystyka stanu środowiska przyrodniczego 

2.1. Budowa geologiczna, surowce naturalne 

Obszar gminy Skorzec położony jest w obrębie dużej jednostki strukturalnej – platformy 

wschodnioeuropejskiej i jednej z jej jednostek wtórnych – dosyć płytkiego obniżenia 

podlaskiego o kierunku równoleżnikowym. Na starym podłożu krystalicznym zalega pokrywa 

osadowa. 

Podłoże archaiczno-proterozoiczne tworzą granitoidy oraz sfałdowane i 

zmetamorfizowane skały krystaliczne (gnejsy, łupki krystaliczne, amfibolity poprzebijane 

intruzjami skał magmowych głębinowych (gabra, sjenity, granitoidy) i wulkanicznych 

(bazalty). Pokrywę tworzą skały górnego prekambru, starszego paleozoiku, permu, jury, 

kredy, trzeciorzędu i czwartorzędu. Grubość pokrywy wypełniającej obniżenie podłoża 

wynosi od 1000 do 4000 m. Utwory kredy reprezentowane są przez margle, wapienie, kredę 

piszącą i piaski. Wyżej zalegają osady trzeciorzędowe reprezentowane przez oligoceńskie 

piaski glaukonitowe z wkładkami iłów, mioceńskie iły i piaski z wkładkami węgla 

brunatnego, plioceńskie iły pstre i mułki z przewarstwieniami drobnych piasków. 

Czwartorzęd pozostawił osady trzech zlodowaceń: podlaskiego, południowopolskiego i 

środkowopolskiego. 
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Niemal cały obszar gminy znalazł się w zasięgu stadiału Warty zlodowacenia 

środkowopolskiego. Z tego okresu pochodzą zwarte powierzchnie glin zwałowych w 

północnej części gminy, a w południowo-zachodniej jej części, na południe od wsi Drupia 

oraz południowej - na północny-wschód od Trzcińca, występują ostańce moreny czołowej 

zbudowane z piasków ze żwirem i głazikami. W zachodniej części gminy, w rejonie kolonii 

Dąbrówka Stany występują ozy zbudowane z piasków przewarstwionych piaskami ze 

żwirem. W okresie topnienia lodowca powstawały pola piasków sandrowych, niekiedy ze 

znaczną domieszką żwirów, o lekko falistej powierzchni. Występują one na południe od wsi 

Wolka Kobyla, na północ od wsi Drupia, na południowy wschód od Dąbrówki Ług, na 

południe od wsi Dąbrówka Stany. Także efektem topnienia lodowca było powstanie zagłębień 

powytopiskowych w południowej części gminy, które są wykorzystywane współcześnie przez 

rzekę Kostrzyń i jej dopływy. W okresie zlodowacenia bałtyckiego, które nie dotarło na 

omawiany teren, w warunkach peryglacjalnych, następowała denudacja wysoczyzny i 

pagórów moreny czołowej, wypełnianie materiałem denudacyjnym obniżeń 

powytopiskowych. 

W holocenie następowały procesy eoliczne, w wyniku których powstały wydmy w rejonie 

Dobrzanowa, na południe od wsi Dąbrówka Stany, na południe od wsi Grala i na południowy-

zachód od Dąbrówki Ług. W dolinach rzecznych i obniżeniach terenu następowała 

akumulacja osądów rzecznych, namułów i torfów. Utwory aluwialne występują we 

wszystkich dolinach, utwory bagienne w obniżeniach terenu, torfy – w dolinie Kostrzynia. 

2.2. Rzeźba terenu 

Rzeźba terenu gminy Skorzec jest mało zróżnicowana. Wysokości bezwzględne wahają 

się w granicach od 145 m n.p.m. w dolinie Kostrzynia, w południowo-zachodniej części 

gminy, do 175 - 180 m n.p.m. na południe od wsi Dąbrówka Stany, na północny-wschód od 

Trzcińca i na wschód od Żelkowa. 

Północną i znaczny obszar środkowej części gminy zajmuje wysoczyzna lodowcowa o 

monotonnym krajobrazie, miejscami lekko falista. Wysokości względne wynoszą do 5 m, 

spadki terenu – 5%, miejscami -10%. Wysoczyzna opada wyraźną, dobrze widoczną w 

terenie krawędzią, ku dolinie Kostrzynia, na północ od wsi Trzciniec oraz na południowy-

zachód od wsi Dąbrówka Stany. Wysokości względne krawędzi doliny wynoszą do 15 m, a 

spadki ponad 15 %. 

Dolina Kostrzynia, zajmująca południową i południowo-zachodnią część gminy, łączy 

rozległe zagłębienia powytopiskowe o nieregularnych formach, wyrównanym dnie i 
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głębokościach do 2 m. Dolina, poza fragmentem o wyraźnej krawędzi, opisanym wyżej, jest 

słabo zaznaczona w terenie. 

Wyraźnymi formami rzeźby terenu gminy są: 

 ostańce wzgórz morenowych na południe od wsi Drupia i na północny-wschód od 

Trzcińca, w południowej części gminy oraz na północny-wschód od m. Dąbrówka 

Wyłazy, w północnej części gminy, 

 ozy – na północ od kolonii Kłodzie, 

 wydmy, 

 dolinki erozyjno-denudacyjne w większości rozwijające się w okresowo lub stale 

wykorzystywane przez odpływ doliny. 

2.3. Złoża kopalin 

Surowcem budowlanym występującym na terenie gminy Skorzec są piaski o drobnej 

granulacji. Złoża występują w rejonach Dąbrówka Stany, Dąbrówka Ług, Teodorów i Kłódzie 

W rejonie Skórca występuje złoże piasków kwarcowych wykorzystywanych do produkcji 

cegły wapienno-piaskowej „Dąbrówka Stany” o udokumentowanych zasobach geologicznych 

w kat. C 1 wynoszących 144 tys. ton. Złoże było eksploatowane na potrzeby Zakładu 

Produkcji Materiałów Budowlanych „Silbet” w Skórcu do produkcji cegły silikatowej. 

Koncesja została udzielona do 31 grudnia 2010 roku. Na terenie gminy Skórzec zostały 

ustanowione następujące obszary górnicze: 

– obszar górniczy Dąbrówka Stany ustalony został decyzją Wojewody Siedleckiego z    

    dnia 27 lutego 1996 r., znak OSG.7512/8/94/96 (pierwsza decyzja koncesyjna z dnia 10  

    czerwca 1994 r.). , który wpisano do rejestru obszarów górniczych pod numerem  

    XXXV/1/5. 

Starosta Siedlecki ustanowił poniższe obszary górnicze: 

– koncesją RB.751/1/4/2003 z dnia 29 lipca 2003 r. dla złoża Teodorów I KN10930 

kruszywa naturalne, obszar górniczy Teodorów I, o powierzchni 6 609 m
2
 

(powierzchnia terenu górniczego – 8 721 m
2
), który wpisano do rejestru obszarów 

górniczych dnia 18 listopada 2003 r. pod numerem 10-7/4/269, 

– koncesją RB.751/1/1/2004 z dnia 8 marca 2004 r. dla złoża Teodorów II kruszywa 

naturalne, obszar górniczy Teodorów II, o powierzchni 19 371 m2 (powierzchnia 

terenu górniczego – 27 855 m
2
), 

– koncesją RB.751-1/3/07 z dnia 19 grudnia 2007 r. dla złoża Dąbrówka Ług KN10930 

kruszywa naturalne, obszar górniczy Dąbrówka Ług, o powierzchni 19 016 m
2
, który 
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wpisano do rejestru obszarów górniczych dnia 13 lutego 2008 r. pod numerem 10-

7/7/498 (zmiana wpisu do rejestru), 

– koncesją RS.751/1/6/2002 dla złoża Teodorów, który wpisano do rejestru obszarów 

górniczych pod numerem 10 – 7/3/240a (decyzja RB.751/1/14/04/2005 z dnia 

09.05.2005). 

Wyżej wymienione obszary górnicze nie mogą być przeznaczone pod zabudowę nie związaną 

z eksploatacją złoża. 

Ponadto Starosta Siedlecki udzielił: 

– w 2004 roku (decyzja RB.751/1/5/2004, z dnia 11 maja 2004 r.) koncesji na 

rozpoznanie złoża kruszywa naturalnego „Teodorów”, we wsi Teodorów, na obszarze 

0,57 ha, 

– w 2008 roku (decyzja RB.751-1/1/08 z dnia 12 maja 2008 r.) koncesji na poszukiwanie 

i rozpoznanie złoża kruszywa naturalnego Dąbrówka Stany I, we wsi Dąbrówka Stany, 

na obszarze ok. 1,97 ha, 

– w 2009 roku (decyzja RŚ.751-1/5/09 z dnia 16 czerwca 2009 r.)koncesji na 

poszukiwanie i rozpoznawanie złoża kruszywa naturalnego „Gołąbek” we wsi Gołąbek, 

na obszarze 1,11 ha. 

W 2010 r. zaproponowano (stan na dzień 4 października 2010 r.) utworzenie obszaru 

górniczego, o powierzchni 19 734 m
2
, w miejscowości Żebrak (kruszywa naturalne: piasek i 

pospółka do robot budowlanych i drogowych). 

2.4. Gleby 

Na obszarze gminy Skorzec występują gleby wytworzone z utworów lodowcowych i 

wodnolodowcowych, głownie z piasków oraz gleby, których skałą macierzystą są rzeczne i 

bagienne utwory holoceńskie. Pod względem typologicznym gleby są mało zróżnicowane. Na 

obszarze wysoczyzn przeważają gleby pseudobielicowe oraz gleby brunatne wyługowane i 

kwaśne. W dolinach i obniżeniach terenu występują gleby hydrogeniczne: murszowo-

mineralne oraz torfowe i murszowo-torfowe. 

Pod względem składu mechanicznego gleby w gminie Skorzec są glebami piaskowymi. 

Zbudowane są głownie z piasków słabo gliniastych, a także piasków luźnych i piasków 

gliniastych lekkich. 

Gleby pseudobielicowe wytworzone z piasków gliniastych lekkich występują na 

znacznych powierzchniach w północnej części gminy, we wsiach: Boroszków, Dąbrówka 

Wyłazy, Dąbrówka Stany, Stara Dąbrówka, Czerniejew, Ozorów, Skarżyn, Teodorów, 

Żelków. Gleby te zaliczane są do kompleksu żytniego bardzo dobrego. 
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Gleby brunatne wyługowane i kwaśne zbudowane z piasków gliniastych lekkich 

występują w rejonie wsi: Skorzec, Dąbrówka Ług, Dąbrówka Stany, Skarżyn. Gleby te 

zaliczane są do kompleksu żytniego dobrego. 

We wschodniej, południowej i południowo-wschodniej części gminy, poza obniżeniami 

terenu, występują gleby pseudobielicowe i brunatne wytworzone z piasków luźnych i piasków 

słabogliniastych. Gleby te zaliczane są do kompleksu żytniego słabego i bardzo słabego. Ich 

stosunkowo rozległe płaty sąsiadują z glebami tworzącymi kompleks żytni dobry i bardzo 

dobry. 

W dolinach i obniżeniach terenu występują gleby torfowe i murszowo-torfowe oraz gleby 

murszowo-mineralne. Na glebach tych zdecydowanie przeważa kompleks użytków zielonych 

średnich, tylko na niewielkich powierzchniach w południowo-wschodniej i południowej 

części gminy trwałe użytki zielone zaliczane są do kompleksu słabego i bardzo słabego. 

2.5. Zasoby wodne 

Wody powierzchniowe 

Przeważająca część obszaru gminy Skorzec leży w zlewni rzeki Kostrzyń będącej 

lewobrzeżnym dopływem Liwca, który jest lewobrzeżnym dopływem Bugu. Tylko niewielka 

część wschodniego obszaru gminy należy do zlewni Muchawki, będącej także lewobrzeżnym 

dopływem Liwca. Muchawka wpływa do Liwca powyżej Kostrzynia. 

Rzeka Kostrzyń wykorzystuje rozciągające się południkowo obniżenie terenu w 

południowej i południowo-zachodniej części gminy. Obniżenie to wykorzystywane jest także 

przez inne cieki do odprowadzania wody z wyżej położonych terenów wysoczyznowych. 

Lewobrzeżne dopływy Kostrzynia odprowadzają wodę również spoza terenu gminy. Ze 

wschodniej części gminy wody częściowo odpływają w kierunku wschodnim - do Muchawki. 

Tereny położone w rejonie m. Nowaki, Boroszków, Dąbrówka Niwka, Stara Dąbrówka, 

Dąbrówka Wyłazy, Żelków odwadniane są w kierunku Świdnicy będącej prawobrzeżnym 

dopływem Kostrzynia, wpływającej do Kostrzynia na terenie gminy Kotuń. 

Kostrzyń jest największą rzeką przepływającą przez gminę Skórzec. Jej źródła znajdują 

się w okolicach wsi Domanice, poza terenem gminy Skórzec, a ujście do Liwca w okolicach 

wsi Polków-Daćbogi. W górnym odcinku, od źródeł do mostu kolejowego na trasie 

Warszawa-Siedlce w gminie Kotuń, Kostrzyń został uregulowany w czasie II wojny 

światowej. Poniżej, od miejscowości Oleksin, aż do ujścia do Liwca, rzeka naturalnie 

meandruje. Część uregulowanego koryta Kostrzynia stanowi jednocześnie granicę gminy. 

Średni roczny przepływ Kostrzynia w przekroju wodowskazowym Jagodne (poza terenem 

gminy) wynosi 2,77 m
3
/s. 
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Na terenie gminy Skórzec największym dopływem Kostrzynia jest prawobrzeżny dopływ 

spod Gołąbka, który wpływa do Kostrzynia w km 39,76, a powierzchnia jego zlewni wynosi 

36,71 km
2
. W km 2,87 dopływ spod Gołąbka przyjmuje prawobrzeżny dopływ Skórczyk o 

powierzchni zlewni 15,88 km
2
. Skórczyk często błędnie określany jest jako rów, tj. 

urządzenie wodne, a nie ciek z wodą płynącą. Poniżej dopływu spod Gołąbka, Kostrzyń, w 

km 36,76, przyjmuje lewobrzeżny dopływ z Woli Wodyńskiej, w km 34,45 lewobrzeżny 

dopływ z Szostka, w km 28,04 lewobrzeżny dopływ z Lipin. Wymienione lewobrzeżne 

dopływy Kostrzyna odwadniają teren gmin sąsiednich. W km 24,82 do Kostrzyna uchodzi 

prawobrzeżny dopływ z Osińskiego o powierzchni zlewni 16,69 km
2
, odwadniający 

południowy fragment terenu gminy Skórzec. 

Dolina Kostrzynia jest zmeliorowana, z liczną siecią rowów. Rzeka Kostrzyń stanowi 

wody płynące istotne dla rolnictwa i prawa właścicielskie w imieniu Skarbu Państwa w 

stosunku do jej wód wykonuje Marszałek Województwa Mazowieckiego, poprzez 

wojewódzki zarząd melioracji i urządzeń wodnych. W zarządzie marszałka województwa 

znajdują się także pozostałe cieki na terenie gminy Skórzec. 

Na terenie gminy znajdują się nieliczne bezodpływowe zbiorniki wodne (oczka wodne) 

częściowo poddane rekultywacji i pogłębieniu. 

We wsi Dobrzanów znajduje się kompleks stawów rybnych o powierzchni około 2 ha. 

Ponadto na terenie gminy występują niewielkie pojedyncze stawy. 

Wody podziemne 

Wg Atlasu Hydrogeologicznego Polski (pod. red. B. Paczyńskiego – Warszawa 1993) gmina 

Skorzec położona jest w obrębie makroregionu północno–wschodniego, regionu I –

mazowieckiego, rejonu IA – mazowiecko-podlaskiego. W regionie tym użytkowe poziomy 

wodonośne występują w utworach kredy, trzeciorzędu i czwartorzędu. Dolne piętro 

hydrostrukturalne reprezentują poziomy trzeciorzędowe (mioceński i oligoceński), zaś górne 

piętro tworzą powszechne i najczęściej użytkowane poziomy systemu czwartorzędowego. 

Poziom trzeciorzędowy na tym terenie stanowi fragment jednego z głównych zbiorników 

wód podziemnych – GZWP nr 215 subniecka warszawska. Utworami wodonośnymi są 

oligoceńskie piaski glaukonitowe występujące na głębokości średnio 180 m ppt. W tej części 

zbiornika GZWP nr 215 wprowadzono wysoką ochronę (OWO) z uwagi na dobrą izolację 

poziomu z wodami o dobrej i trwałej jakości, ale o ograniczonych zasobach. 
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Na terenie gminy studnie ujmujące głębsze wody czwartorzędowe zlokalizowano we 

wsiach: 

• Dąbrówka Niwka – głębokość 25,6 m, wydajność 13 m
3
/h 

• Dąbrówka Ług - głębokość 29 m, wydajność 15 m
3
/h 

• Skórzec - głębokość 45 m, wydajność 7 m
3
/h 

• Teodorów - głębokość 39 m, wydajność 18 m
3
/h 

• Trzciniec - głębokość 33 m, wydajność 40 m
3
/h. 

•Czerniejew – wydajność 80 m³/h 

Wykorzystywane do indywidualnego zaopatrzenia w wodę studnie kopane nie 

przekraczają głębokości 20 m. 

Z dwóch studni głębinowych w Teodorowie, o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych 

18m
3
/h (Q śr. d = 82 m

3
/d), prowadzony jest pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu 

wiejskiego „Teodorów”. 

Z dwóch studni głębinowych w miejscowości Grala Dąbrowizna, o zatwierdzonych 

zasobach eksploatacyjnych 45 m
3
/h (Q śr. d = 306 m

3
/d, q max. h = 42 m

3
/h) prowadzony jest 

pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu grupowego (wcześniej pobór dla potrzeb 

ww. wodociągu prowadzono z jednej studni głębinowej). 

Pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu grupowego „Czerniejew” prowadzony 

jest z jednej studni głębinowej w miejscowości Czerniejew, o zatwierdzonych zasobach 

eksploatacyjnych 80 m
3
/h, przy depresji zwierciadła wody s = 5.9 m (Q śr. d = 1210 m

3
/d, 

qmax.h = 80 m
3
/h). 

Zaprzestano poboru wód podziemnych z trzech studni głębinowych dla potrzeb 

wodociągu wiejskiego Dąbrówka Ług w ilości Q max. d = 650 m
3
/d, q max. h = 51 m

3
/h (decyzją 

starosty siedleckiego z dnia 6 stycznia 2009 r., znak: RŚ.6223/21/08, nałożono obowiązek 

trwałego odłączenia i zabezpieczenia studni). Studnie zostały wyłączone z eksploatacji ze 

względu na pogorszenie się jakości wody (woda dostarczana jest z Czerniejewa). 

Wody pierwszego poziomu wodonośnego, występujące w utworach czwartorzędowych, 

stwierdza się na rożnych głębokościach. Głębokości te są uzależnione od ukształtowania 

terenu oraz od występowania i głębokości zalegania utworów nieprzepuszczalnych. 

Na obszarach wysoczyznowych, zwierciadło pierwszego poziomu wodonośnego 

występuje na rożnych głębokościach i jest zależne od wyniesienia ponad okoliczne dna dolin 

oraz układu warstw nieprzepuszczalnych. W północnej i środkowej części gminy poziom ten 

zalega na głębokości poniżej 3 m ppt. 

Występowanie bagien, mokradeł i torfowisk wiąże się z płytkim zaleganiem wód 
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gruntowych. Spotykamy je w obrębie dolin i innych obniżeń terenu. Niezbyt głęboko wcięte 

koryta rzek oraz niewielkie nachylenie terenu w dolinach powodują słabe drenowanie gruntu. 

Zwierciadło wód pierwszego poziomu wodonośnego na obszarach dolin, obniżeń i 

zagłębień bezodpływowych, występuje na głębokości zazwyczaj do 1 metra od powierzchni 

terenu. Jest ono zasilane głownie przez opady atmosferyczne oraz zależy od stanu wód w 

ciekach i rowach melioracyjnych. 

W dolinach rzecznych i w obniżeniach terenu pierwszy poziom wodonośny jest 

pozbawiony izolacji. Na części obszarów wysoczyznowych poziom wodonośny jest słabo 

izolowany. Wody poziomu czwartorzędowego, które nie są izolowane lub słabo izolowane 

warstwą trudno przepuszczalną o niewielkiej miąższości, narażone są na zanieczyszczenia 

pochodzenia rolniczego i komunalnego, co powoduje ich skażenie bakteriologiczne i 

chemiczne. 

Tereny bez izolacji i ze słabą izolacją poziomu wodonośnego oznaczono na mapie nr 2 

jako „tereny o słabej izolacji I użytkowego poziomu wodonośnego”. 

Wody wierzchówkowe, na głębokości do 2 metrów, mogą występować na wschód od 

Czerniejewa oraz we wsi Dąbrówka Stany, na wschód od m. Dąbrówka Ług, w rejonie 

Skarżyna w zachodniej części gminy, na zachód od Trzcińca, na południe od wsi Dobrzanów. 

2.6. Klimat 

Gmina Skórzec, zgodnie z regionalizacją klimatyczną W. Okołowicza, położona jest w 

regionie Mazowiecko-Podlaskim. Region ten wykazuje cechy charakterystyczne dla ostrego 

klimatu kontynentalnego. Klimat tego regionu charakteryzuje się dużymi rocznymi 

amplitudami temperatury powietrza, krotką, późną wiosną, stosunkowo długim i ciepłym 

latem oraz długą i chłodną zimą z trwałą pokrywa śnieżną. 

Zgodnie z wynikami wieloletnich obserwacji meteorologicznych, średnia roczna  

temperatura powietrza na obszarze gminy wynosi około 7,4° C. Najcieplejszym miesiącem 

jest lipiec, ze średnią temperaturą 17,6 - 18,2°C. Najzimniejszy jest styczeń, którego średnia 

temperatura wynosi -4,3 - -4,9°C. Średnio w roku jest 131 dni z przymrozkami. 

Coraz częściej przymrozki odnotowuje się w maju i wrześniu. Dni mroźnych – z 

temperaturą poniżej 0°C jest 52, natomiast dni o temperaturze poniżej -10°C jest 36. Liczba 

dni z pokrywą śnieżną wynosi 110. Okres wegetacyjny trwa 210 dni. 

Średnia roczna wilgotność względna powietrza wynosi 80%. Największa wilgotność 

występuje od listopada do marca z maksimum przypadającym na grudzień (89%). Najniższa 

jest wiosną i latem - w maju osiąga wartość 73%. Średnia roczna wartość zachmurzenia jest 

nieco niższa dla przeciętnej w kraju i wynosi 6,8 stopnia pokrycia nieba. Największe 
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zachmurzenie przypada na listopad i wynosi 8,4, a najmniejsze występuje w czerwcu i 

wrześniu (5,5 stopnia pokrycia nieba). 

Średnia roczna wysokość opadów atmosferycznych jest niska i wynosi 553 mm. Najniższe 

opady notuje się w okresie od stycznia do kwietnia, kiedy wynoszą około 30 mm miesięcznie. 

Maksimum opadów przypada na lipiec, kiedy średnia miesięczna wynosi 80 mm. 

Na obszarze gminy przeważają wiatry zachodnie. Około 15% wiatrów pochodzi z tego 

kierunku. Częste są także wiatry południowo-zachodnie i północno-zachodnie. Najrzadziej 

notowane są wiatry z kierunku północno-wschodniego. Średnia roczna prędkość wiatru 

wynosi 3,0 m/sek. Wiatry silne i bardzo silne występują rzadko i pochodzą z kierunku 

zachodniego. 

Zróżnicowanie przestrzenne warunków klimatycznych ściśle związane jest z 

ukształtowaniem terenu. W dolinach i obniżeniach terenu tworzą się zastoiska powietrza 

chłodnego i wilgotnego, częściej występują tu mgły. Lepsze warunki termiczno-

wilgotnościowe panują na południowo- wschodnich stokach wzgórz. Miejsca te są też lepiej 

przewietrzane. 

3. Rolnicza przestrzeń produkcyjna 

Rolnictwo w gminie pełni ważną rolę wśród źródeł utrzymania ludności. Powierzchnia 

użytków rolnych
1
 wynosi 9285 ha. W strukturze użytków rolnych 74,4% zajmują grunty orne, 

25,3% trwałe użytki zielone i 0,3% sady. 

 W Powszechnym Spisie Rolniczym z 2002 roku odnotowano w gminie 1336 ha 

ugorów i odłogów (22,6% ogólnej powierzchni gruntów ornych). Również 618 ha łąk i 

pastwisk (28,9% ogólnej ich ilości) nie było użytkowane. Brak jest aktualnych danych 

statystycznych w tym zakresie. Można jedynie domniemywać, że po wprowadzeniu systemu 

dopłat do produkcji rolnej sytuacja uległa pewnej poprawie ale skala problemu pozostaje 

bardzo duża. Grunty orne nie użytkowane rolniczo powinny być zalesiane. 

 Wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej według IUNG w Puławach 

wynosi dla gminy 47,6  pkt i należy do najniższych w województwie mazowieckim (66 pkt).  

 Struktura gruntów według klas bonitacyjnych potwierdza ich bardzo niską jakość. 

Gleby klas: V, VI i VIz stanowią aż 75,8 % ogólnej powierzchni gruntów ornych i 87,4% 

użytków zielonych. Niewielkie kompleksy gleb dobrych (kompleksy: pszenny dobry i 

zbożowo-pastewny mocny) występują we wsiach:.  

 Gmina posiada niekorzystną strukturę obszarową indywidualnych gospodarstw 

                                                 
1
 Dane BDR za 2005 rok 
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rolnych. Na ogólną liczbę
2
 1660 gospodarstw – 243 stanowiły działki rolne o powierzchni do 

1 ha UR, a dalsze 299 gospodarstwa 1-2 ha. W 202 gospodarstwach o powierzchni 10 ha i 

więcej UR koncentrowało się 35,8% ogólnego areału użytków rolnych. Na 1 gospodarstwo 

(pomijając działki do 1 ha UR)  przypadało 5,6 ha użytków rolnych, a łącznie z działkami – 

zaledwie 4,9 ha. Produkcją roślinną zajmowało się 1197 gospodarstwa to jest 72,1% ich 

statystycznej ilości, a produkcją zwierzęcą zaledwie 777 (46,8%).  

 W produkcji roślinnej dominuje uprawa zbóż (głównie żyto, owies, mieszanki 

zbożowe) i ziemniaków. W grupie roślin zbożowych bardzo mało uprawia się zbóż 

intensywnych (pszenica, jęczmień, pszenżyto). Według danych PSR z 2002 r. zboża 

uprawiane były na powierzchni 3905 ha, co stanowiło 85,2% powierzchni zasiewów, w tym 

zboża intensywne na powierzchni 570 ha, tj. 12,4% zasiewów zbóż ogółem. Powierzchnia 

pod ziemniakami wynosiła 498 ha, co stanowiło 10,9% ogólnej powierzchni zasiewów.  

Gmina charakteryzuje się
3
 średnią obsadą bydła (31,5 sztuk/100 ha UR) i stosunkowo 

wysoką trzody chlewnej (93,6 sztuk/100 ha UR). Na 1657 indywidualnych gospodarstw 

rolnych w gminie zaledwie 577 posiadało bydło, 610  trzodę chlewną i aż 881 nie posiadało 

żadnych zwierząt gospodarskich.  

 Gmina należy do słabo wyposażonych w ciągniki i maszyny rolnicze. W gminie było 

między innymi
4
: 774 ciągników rolniczych,  42 samochodów ciężarowych, 32 kombajny 

zbożowe i 77 kombajnów ziemniaczanych. Na 1 ciągnik przypadało 10,5 ha użytków rolnych. 

Reasumując można stwierdzić, że gmina Skórzec charakteryzuje się niską jakością 

rolniczej przestrzeni produkcyjnej i średnim poziomem produkcji rolnej. W produkcji 

zwierzęcej występuje relatywnie wyższa obsada trzody chlewnej.  

4. Leśna przestrzeń produkcyjna 

Ogólna powierzchnia lasów w gminie Skórzec wynosi około 1750 ha, co stanowi 

niespełna 15 % powierzchni gminy. Jest to znacznie poniżej średniej dla województwa 

mazowieckiego, która wynosi 22 %. 

Na terenie gminy Skórzec nie występują duże kompleksy leśne. Największe z nich 

zajmują powierzchnię 100 – 1500 ha. Występują one w północnej części gminy na gruntach 

wsi Dąbrówka Wyłazy, na wschód od Skórca, w części zachodniej w rejonie Czerniejewa 

oraz wzdłuż doliny Kostrzynia na jej wschodnim krańcu koło Ozorowa, Kłódzia oraz w 

rejonie Grala Dąbrowizna. Niewielkie lasy i zadrzewienia są rozproszone na całym terenie 

                                                 
2
 Według PSR 2002 

3
 Według PSR 2002 

4
 Według PSR 2002 
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gminy. 

5. Ochrona środowiska przyrodniczego 

5.1. Obszary i obiekty objęte ochroną prawną 

Na obszarze gminy Skórzec powołano dotychczas 3 formy prawnej ochrony przyrody: 

1) Siedlecko-Węgrowski Obszar Chronionego Krajobrazu, 

2) 2 pomniki przyrody, 

3) Obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 – Dolina Kostrzynia (kod obszaru PLB 

140009). 

 

Siedlecko – Węgrowski Obszar Chronionego Krajobrazu utworzony został uchwałą         

Nr XVII/99/86 z dnia 28.10.1986 r. ówczesnej Wojewódzkiej Rady Narodowej w Siedlcach, 

a zasady zagospodarowania określono w Rozporządzeniu Nr 17 Wojewody Mazowieckiego z 

dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie Siedlecko-Węgrowskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 91, poz. 2449). 

Łączna powierzchnia Obszaru wynosi ok. 36 tys. ha. 

Ponad 70 % powierzchni Obszaru użytkowana jest rolniczo, lasy zajmują 9 tys. ha i są 

dość mocno rozproszone, największym kompleksem jest uroczysko Ruchna.  

W obszarze obowiązują między innymi następujące nakazy: 

1) wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjno-krajobrazowych i edukacyjnych w oparciu 

o wyznaczone szlaki turystyczne oraz istniejące i nowe ścieżki edukacyjno-

przyrodnicze wyposażone w elementy infrastruktury turystycznej i edukacyjnej 

zharmonizowanej z otoczeniem, 

2) maksymalne ograniczenie zmiany użytków zielonych na grunty orne, 

3) ochrona zieleni wiejskiej: zadrzewień, zakrzewień, parków wiejskich oraz 

kształtowanie zróżnicowanego krajobrazu rolniczego poprzez ochronę istniejących 

oraz formowanie nowych zadrzewień śródpolnych i przydrożnych, 

4) zachowanie śródpolnych torfowisk, zabagnień, podmokłości oraz oczek wodnych, 

5) eliminowanie nielegalnego eksploatowania surowców mineralnych oraz rekultywacja 

terenów powyrobiskowych, 

6) zachowanie i ochrona zbiorników wód powierzchniowych wraz z pasmem roślinności 

okalającej, poza rowami melioracyjnymi. 

W obszarze obowiązują następujące zakazy: 

1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 

obowiązujących przepisów odrębnych, z wyjątkiem przedsięwzięć służących obsłudze 
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ruchu komunikacyjnego, turystyce oraz bezpośrednio związanych z rolnictwem i 

przemysłem spożywczym, 

2) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli 

nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, 

remontów lub naprawy urządzeń wodnych, 

3) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, z 

wyjątkiem wydobywania piasku i żwiru na powierzchni nie przekraczającej 2 ha przy 

wydobyciu rocznym nie przekraczającym 20000m
3
, a działalność będzie prowadzona 

bez użycia materiałów wybuchowych, 

4) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem 

prac związanych z bezpieczeństwem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym 

lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych, 

5) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona 

przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna 

gospodarka wodna lub rybacka, 

6) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów 

wodnobłotnych, 

7) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, 

jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów 

służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki wodnej, leśnej i rybackiej. 

Granicami obszaru objęto północny skraj terenu gminy. 

 

Pomniki przyrody 

Na terenie gminy Skorzec objęto ochroną w formie pomników przyrody 2 jesiony 

wyniosłe. Oba położone są w zabytkowym parku wiejskim w Grali. 

Ustala się konieczność zachowania 15m strefy ochronnej wokół pomników przyrody 

wykluczającej wszelkie zainwestowanie. Zakazuje się: 

• wycinania i uszkadzania drzew, 

• umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków, 

• zanieczyszczania terenu i rozpalania ognia w pobliżu drzew, 

• budowy urządzeń technicznych i telekomunikacyjnych w pobliżu drzew. 

Obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 – Dolina Kostrzynia (kod obszaru PLB 

140009) 
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Część doliny rzeki Kostrzyń na terenie gminy Skorzec objęta została Europejską Siecią 

Ekologiczną Natura 2000. Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest systemem ochrony 

zagrożonych składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego, wdrażanym 

od 1992 r. w sposób spójny pod względem metodycznym i organizacyjnym na terytorium 

wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Podstawą prawną tworzenia sieci Natura 2000 jest dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 

kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków i dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 

21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, 

które zostały transponowane do polskiego prawa, głownie do ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004r. o ochronie przyrody. 

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów: 

• obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) 

• specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO). 

Część gminy Skorzec zakwalifikowano do obszaru Natura 2000 o nazwie Dolina 

Kostrzynia PLB 140009. 

Obszar chroniony Natura 2000 Dolina Kostrzynia PLB 140009 utworzony został na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów 

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313). 

Ze względu na wysokie walory ornitologiczne, jest chroniony na podstawie Dyrektywy 

Ptasiej Unii Europejskiej. 

Ostoja obejmuje dolinę rzeki Kostrzyń wraz z łąkami, mokradłami i kompleksami stawów 

rybnych, oraz otaczające ją lasy łęgowe, olsy i zespoły zarośli. Obszar jest ekstensywnie 

użytkowany rolniczo i otaczają go w większości pola uprawne. 

5.2. Obszary proponowane do objęcia ochroną prawną 

Na terenie gminy Skórzec proponuje się ustanowienie następujących form ochrony 

przyrody: 

1) rezerwatu przyrody „Psiary Skórzeckie”, 

2) rezerwatu przyrody „Bagno Stanisławów”, 

3) 4 użytków ekologicznych (2 – Stara Dąbrówka, 1 - Czerniejów Kolonia, 1- Wólka 

Kobyla), 

4) poszerzenie obszaru Natura 2000 Dolina Kostrzynia. 

6. Stan środowiska przyrodniczego i jego zagrożenia 

Stan zachowania walorów przyrodniczych i krajobrazowych gminy Skórzec można ocenić 

jako dobry, pomimo, że ochroną prawną objęto nieznaczną część obszaru gminy. 
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Teren gminy Skórzec ma naturalne połączenia przyrodnicze z terenami sąsiednimi. 

Połączenia te pełnią rolę naturalnych korytarzy ekologicznych, wymagających 

odpowiednich zapisów i wyznaczenia granic w studium oraz planach zagospodarowania 

przestrzennego gminy. 

Aby korytarze mogły spełniać swoje funkcje, muszą zostać objęte odpowiednią ochroną 

prawną zapewniającą nienaruszalność ich spójności i ciągłości środowisk przyrodniczych 

położonych w ich obrębie. Bardzo istotnym elementem funkcjonowania korytarzy powinien 

być wzrost lesistości odcinków przechodzących przez duże obszary intensywnych upraw 

rolnych. 

Gmina Skórzec charakteryzuje się dość dużym udziałem obszarów o wysokich walorach 

przyrodniczych. Wysokimi walorami przyrodniczymi charakteryzuje się dolina Kostrzynia. 

Przeprowadzone w ramach Powszechnej Inwentaryzacji Przyrodniczej gminy Skórzec 

badania terenowe wykazały jednak pewne zubożenie flory i fauny doliny na skutek jej 

osuszenia wynikającego z przeprowadzonych melioracji oraz regulacji koryta rzeki. 

Dolina Kostrzynia jest korytarzem ekologicznym o randze krajowej, natomiast 

korytarzami o randze lokalnej są doliny dopływów Kostrzynia oraz występujące w północnej 

i zachodniej części gminy doliny cieków wraz z przyległymi do nich lasami i zadrzewieniami. 

W gminie Skórzec występują szczególnie cenne przyrodniczo tereny do których należą: 

– śródleśne torfowisko wysokie występujące na obszarze lasów państwowych w rejonie 

wsi Drupia, 

– niewielki akwen z otaczającymi terenami bardzo zróżnicowanymi florystycznie 

położony na południowy–wschód od Skórca, 

– zespół czterech zbiorników wodnych położonych na południe od zabudowy wsi Grala 

Dąbrowizna, 

– zbiornik wodny we wsi Stara Dąbrówka, 

– zbiornik wodny we wsi Nowaki, 

– zbiornik wodny we wsi Boroszków, 

– park wiejski we wsi Grala Dąbrowizna (uchwała nr VIII/38/91 Rady Gminy w Skórcu z 

dnia 28. 03.1991r. Dz. Urz. Woj. Siedleckiego z 1991r. nr 5 poz. 88) 

Użytkowanie zasobów przyrodniczych na terenie gminy Skórzec nie jest zbyt intensywne. 

Lokalnie stwierdzono przerwanie ciągłości ekologicznej nadrzecznych zadrzewień łęgowych 

lub wprowadzenie gruntów ornych w kompleksy trwałych użytków zielonych w dolinach 

rzek. 
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Zachowaniu walorów przyrodniczych służy m.in.: 

1) bardzo mała liczba zakładów przemysłowych, 

2) stała poprawa infrastruktury służącej ochronie środowiska, 

3) objęcie (także planowane) cennych przyrodniczo terenów rożnymi formami ochrony 

przyrody, 

4) niski stopień urbanizacji i niska gęstość zaludnienia, 

5) niski poziom chemizacji środowiska. 

Normy jakości środowiska określają maksymalne dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń 

dla poszczególnych elementów środowiska (wody, powietrze, gleby) określane poprzez akty 

prawne dla poszczególnych państw. W gminie Skórzec nie prowadzi się specjalistycznych 

badań jakości środowiska. Biorąc pod uwagę wyniki badań prowadzonych przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska oraz wyniki Raportu z realizacji Programu Ochrony 

Środowiska Województwa Mazowieckiego za 2007 rok, opracowanego w 2009 roku, na 

terenie gminy Skorzec realizowane są działania w zakresie poprawy jakości wód poprzez 

ograniczenie odprowadzania do wód nieoczyszczonych ścieków, w wyniku budowy sieci 

kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków oraz ograniczenie odpływu zanieczyszczeń azotowych 

ze źródeł rolniczych przez kontynuację budowy płyt obornikowych i zbiorników na 

gnojowicę. 

Gmina Skórzec nie jest zaliczana do Obszarów Szczególnie Narażonych (OSN) na 

zanieczyszczenie azotanami ze źródeł rolniczych. 

Z badań do Raportu wynika, że na obszarze całego województwa (z wyjątkiem 

aglomeracji warszawskiej w przypadku ozonu) został przekroczony poziom docelowy 

benzapirenu i ozonu. 

Źródłami zagrożeń dla właściwej jakości środowiska w gminie Skórzec jest obecnie 

nieuporządkowana gospodarka wodno-ściekowa, zanieczyszczenia rolnicze oraz emisja 

komunikacyjna i niska emisja z palenisk domowych. 
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IV. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY 

WSPÓŁCZESNEJ 

1. Archeologia 

Najstarsze znane ślady pobytu ludzi na terenie gminy Skórzec sięgają późnych faz 

starszej epoki kamienia – paleolitu schyłkowego (ok. 11 tyś. – 8 tyś. p. n.e.). W okresie tym, 

po ociepleniu klimatu i cofnięciu się lodowca z obszaru nizin środkowoeuropejskich,  na 

ziemiach polskich pojawiła się fauna bytująca w warunkach tundry i stepu. Za 

przemieszczającymi się w poszukiwaniu pożywienia stadami reniferów podążały grupy 

łowców zakładających swoje obozowiska na suchych, piaszczystych wyniesieniach 

zlokalizowanych w pobliżu źródeł wody. Materialnymi pozostałościami ich pobytu na 

obszarze gminy Skórzec są znaleziska narzędzi krzemiennych odkryte m. in. na stanowiskach: 

Nowaki  stan. AZP 59-76/36, Grala Dąbrowizna stan. AZP 60-76/49,  Drupia stan. AZP 60-

77/8.  

W okresie mezolitu (8000 –  4800 p. n. e.) następowało dalsze ocieplanie się klimatu. 

Spowodowało ono zmiany w dotychczasowym środowisku bytowania człowieka – miejsce 

tundry i stepu powoli zaczął zajmować las. Łowcy reniferów odeszli na północ a ich tereny 

łowieckie zajęli myśliwi polujący na zwierzynę leśną, zajmujący się także rybołówstwem i 

zbieractwem. Wraz ze zmianą typu gospodarki zmianie uległ asortyment narzędzi 

krzemiennych – pojawiły się drobne, perfekcyjnie wykonane narzędzia o geometrycznych 

kształtach, z uwagi na niewielkie rozmiary nazywane mikrolitami. Tego typu wyroby 

krzemienne, przypisywane kulturze janisławickiej, odkryto m. in. na stanowisku nr AZP 59-

77/7 w Żelkowie i 59-77/15 w Skórcu.  

Z czasem na ziemie polskie z południa Europy zaczęły przenikać nowe wzorce 

kulturowe opierające się na gospodarce wytwórczej, która zaczęła wypierać dotąd panujący 

na Niżu model gospodarki przyswajalnej. Z terenu gminy znanych jest 11 stanowisk 

datowanych na młodszą epokę kamienia – neolit. Przemiany kulturowe zachodzące od poł. V. 

tysiąclecia p. n. e. w pasie Niżu Polskiego  były stopniowe i nie od razu doprowadziły do 

powstania osad rolniczych typu południowego, zakładanych na lessach południowej Polski i 

czarnoziemach i Kujaw przez przybyszy zza Karpat. Stałe oddziaływanie wczesnych 

społeczności hodowców i rolników na mezolitycznych myśliwych doprowadziło do 

powstania rodzimego modelu społeczności neolitycznej – wytworzyło kulturę pucharów 

lejkowatych. Jej ludność zajmowała się się uprawą zbóż, hodowlą, łowiectwem i 

rybołówstwem. Konieczność pozyskiwania nowych obszarów pod uprawy oraz potrzeba 
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sprzętu zbiorów i ich przetwarzania generowała powstanie nowych narzędzi kamiennych o 

wygładzonych powierzchniach: siekier, motyk, cioseł, sierpów, żaren. Wtedy też pojawiły się 

pierwsze naczynia ceramiczne. Rozwijające się rolnictwo sprzyjało powstawaniu 

długotrwałych osiedli o stałej zabudowie. Osady tego okresu lokowane były na glebach 

lekkich w pobliżu rzek. Na terenie gminy Skórzec pozostałości osadnictwa tej kultury odkryto 

na stanowisku nr AZP 59-76/38 w m. Kłódzie. W początkach IV tyś. p. n. e. z kultury 

pucharów lejkowatych wyłoniła się kultura amfor kulistych dla której podstawami gospodarki 

stały się pasterstwo i hodowla. O ich znaczeniu może świadczyć obecność pochówków 

zwierzęcych w grobach ludzkich, jak i występowanie samodzielnych pochówków zwierząt, 

przede wszystkim bydła. Duża mobilność grup ludzkich wymuszona koniecznością 

poszukiwania nowych pastwisk sprzyjała handlowi. Śladami tej dziedziny są znaleziska 

siekierek krzemiennych wykonanych z krzemienia pasiastego. Ten surowiec występuje 

jedynie w północnej części Gór Świętokrzyskich i wydobywany był metodą górniczą (m. in. 

w słynnej kopalni w Krzemionkach Opatowskich). Znaleziska siekierek wykonanych z 

krzemienia pasiastego na terenie niemal w całej Polski oraz za granicą świadczą o rozległych 

kontaktach handlowych ludności kultury amfor kulistych. Na terenie gminy Skórzec odkryto 

3 stanowiska przypisywane tej kulturze: AZP 59-76/25 w Kłódziu, 59-77/18 w Skórcu i 60-

76/50 w Grali Dąbrowiźnie. 

Pod koniec neolitu na ziemiach polskich pojawiają się pierwsze wyroby wykonane z 

miedzi. Prawdziwa epoka metali nastaje jednak na tych terenach dopiero pod koniec 2. 

tysiąclecia p.n.e., jednak nie wpłynęło to w zasadniczy sposób na tryb życia i podstawy 

gospodarcze ówczesnych społeczeństw - zarówno gospodarka rolnicza, jak i hodowla, która 

ukształtowała się w neolicie, nie uległa zmianom. We wczesnej epoce brązu obszar gminy 

Skórzec zajęty był przez ludność kultury trzcinieckiej prowadzącej ruchliwy tryb życia 

związany ze wzrostem znaczenia chowu typu pasterskiego a co za tym idzie, zanikiem 

większych, długotrwale zamieszkiwanych osad. Ślady bytowania ludności tej kultury na 

terenie gminy Skórzec odkryto m. in. na stanowiskach AZP 59-76/32 i 59-76/33 w Nowakach, 

AZP 59-77/15 w Skórcu, AZP 60-76/52 w Grali Dąbrowiźnie oraz AZP 60-77/8 w Drupi.  

W poł. 2. tyś. p. n. e. niemal cały obszar ziem polskich zajęty był przez osadnictwo 

kultury łużyckiej. Jej ludność zamieszkiwała przeważnie rozległe, długotrwałe osady otwarte. 

Zmarli chowani byli w obrządku ciałopalnym, popielnicowym, na dużych, czasem 

kilkusetpochówkowych cmentarzyskach. Ślady osadnictwa tej kultury odkryto na 12 

stanowiskach na terenie gminy, w miejscowościach: Dobrzanów, Kłódzie, Dąbrówka Stany, 

Czerniejew, Nowaki, Żelków, Grala Dąbrowizna 
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Od początków wczesnej epoki żelaza (ok. 700-800 p. n. e.) na ziemiach polskich 

pojawia się osadnictwo grodowe w typie Biskupina, objęło ono jednak tylko zachodnią strefę 

osadnictwa kultury łużyckiej, nie wchodząc na obszar Mazowsza i Podlasia. Ślady otwartych 

osad z tego okresu odkryto na trzech stanowiskach w m. Żebrak oraz na jednym w Grali 

Dąbrowiźnie. 

W schyłkowej fazie rozwoju kultury łużyckiej na jej północnych peryferiach 

wykształciła się kultura pomorska, której swoistą odmianą była kultura grobów kloszowych. 

Zajmowała ona w przybliżeniu obszar zawarty między Wisła a Bugiem. Nie znamy wielu 

stanowisk osadniczych tej kultury, znaleziska materiałów archeologicznych ograniczają się w 

przeważającej części do pochówków o specyficznej formie - popielnic przykrywanych 

dużym, odwróconym do góry dnem naczyniem nazywanym kloszem. 

Wraz z pojawieniem się Celtów na ziemiach polskich w IV w. p. n. e. rozpoczyna się 

okres lateński (na ziemiach związanych z osadnictwem Celtów) inaczej nazywany 

przedrzymskim (tam, gdzie Celtowie nie dotarli). Wyrazem rozprzestrzenienia się osadnictwa 

celtyckiego na obszarze Europy jest upowszechnienie się tzw. stylu lateńskiego. W materiale 

archeologicznym masowo zaczynają pojawiać się zapinki do spinania szat (fibule), elementy 

uzbrojenia (długie, żelazne miecze, włócznie o laurowatym grocie, duże, prostokątne tarcze) 

oraz naczynia toczone na kole garncarskim i wypalane w specjalnych piecach. Szczególnie 

często formy lateńskie pojawiają się w uzbrojeniu reprezentowanym przez groty włóczni, 

oszczepów, długie miecze, elementy okucia tarczy (umba, imacze, okucia brzegów tarczy) 

czy włóczni (toki).  

W tym okresie, ok. II w. p. n. e. na bazie kultury pomorskiej i grobów kloszowych 

wykształciła się kultura przeworska. Ludność tej kultury chowała swoich zmarłych 

spalonych, w popielnicach lub bezpośrednio w ziemi, na cmentarzyskach płaskich. Dary 

grobowe jak i osobiste przedmioty zmarłego palone były wraz z nim na stosie. Broń przed 

złożeniem do jamy grobowej była rytualnie niszczona - miecze i groty włóczni gięto lub 

łamano, podobnie metalowe części tarczy. Ludność kultury przeworskiej zamieszkiwała w 

domach naziemnych w konstrukcji słupowej jak i w ziemiankach, wytwarzała naczynia 

ceramiczne z użyciem kola garncarskiego, w orce stosowała pług. Jej gospodarka oparta była 

głównie na uprawie roli i chowie bydła. Wtedy właśnie na ziemiach polskich powstają 

wielkie centra metalurgiczne związane z wytopem żelaza z rud darniowych w tzw. 

dymarkach. Pozostałości osadnictwa kultury przeworskiej na terenie gminy Skórzec odkryto 

na stanowiskach nr AZP 59-76/37 i AZP 59-76/38 w m. Kłódzie, AZP 59-77/5 w m. Nowaki 

oraz AZP 59-77/12, AZP 59-77/20 i AP 59-77/22  w Skórcu. 
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W pierwszych dziesięcioleciach naszej ery, na Pomorzu wykształciła się nowa kultura, 

która stopniowo wyparła ludność przeworską lub ją zasymilowała. Była to kultura wielbarska 

związana najprawdopodobniej z germańskim ludem Gotów. Kulturę tę cechuje zanik 

zwyczaju wyposażania zmarłych w broń oraz birytualny obrządek pogrzebowy. Zmarli często 

wyposażani byli w niezwykłe, bogate stylistycznie ozdoby - bransolety, naszyjniki, wisiory. 

W okresie funkcjonowania osadnictwa kultury przeworskiej i wielbarskiej, ludy 

środkowoeuropejskiego barbaricum utrzymywały ożywione kontakty handlowe z cesarstwem 

rzymskim, o czym świadczą znaleziska cennych importów rzymskich - monet, naczyń 

brązowych i szklanych.  

Pod koniec IV w. n.e. na stepach nadczarnomorskich pojawili się Hunowie - 

wojownicze plemię koczowników, które zniszczyło państwa Wizygotów, Ostrogotów i 

Gepidów. Germanie uciekający przed Hunami wdarli się w granice Cesarstwa Rzymskiego 

pustosząc jego południowe obszary. W pocz. V w. także zachodnie i północne granice 

imperium rzymskiego zostały zaatakowane przez plemiona germańskie. Pod ich naporem w 

476 r. upadło Cesarstwo Rzymskie. 

Słowianie na arenie dziejów w wyraźny sposób zaznaczyli się dopiero w VI w., kiedy 

zaatakowali Cesarstwo Wschodnie. Owe wielkie wydarzenia polityczne na arenie dziejowej 

nazywane są okresem wędrówek ludów. W tym czasie obszary położone na północ od Karpat 

zostają wyludnione, i dopiero na przełomie V i VI w. zapełniają się plemionami słowiańskimi. 

W VII wieku sytuacja etniczna w środkowej Europie uległa stabilizacji a ziemie polskie 

niemal w całości objęte zostały osadnictwem słowiańskim, jedynie w północno-wschodniej 

części kraju bytowały stare plemiona bałtyjskie Prusów i Jadźwingów.  

Na obszarze gminy nie zanotowano silnego osadnictwa wczesnośredniowiecznego –  

w ewidencji znajduje się 7 stanowisk datowanych na okres od VI. do XII. w.: stanowiska 

AZP 59-76/17 i 59-76/24 w miejscowości Kłódzie, stanowiska AZP 59-76/21 i 59-76/26 w 

Dobrzanowie, stanowiska AZP 59-77/16 i 59-77/17 w Skórcu oraz stanowisko AZP 59-77/9 

w Żelkowie. 

 

Katalog stanowisk archeologicznych znanych z obszaru gminy Skórzec: 

 

lp miejscowość nr AZP funkcja chronologia 

1 Broszków 58-77/13 punkt osadniczy epoka kamienia 
2 Broszków 59-77/6 punkt osadniczy starożytność 
3 Czerniejew 59-76/11 osada wczesne średniowiecze 
4 Czerniejew 59-76/12 wielofazowy punkt osadniczy starożytność, okres nowożytny 
5 Czerniejew 59-76/13 wielofazowy punkt osadniczy mezolit, okres nowożytny 



29 

 

lp miejscowość nr AZP funkcja chronologia 

6 Czerniejew 59-76/28 osada epoka brązu 
7 Czerniejew 59-76/30 ślady osadnictwa epoka brązu 
8 Czerniejew 59-76/42 wieś historyczna okres nowożytny 
9 Dąbrówka Niwka 58-77/20 osada XVI-XVII w. 
10 Dąbrówka Niwka 58-77/22 osada XIV-XV w. 
11 Dąbrówka Niwka 58-77/23 punkt osadniczy neolit 
12 Dąbrówka Niwka 58-77/24 punkt osadniczy XVI-XVII w. 
13 Dąbrówka Stany 59-76/27 wielofazowy punkt osadniczy epoka brązu, okres nowożytny 
14 Dąbrówka Stany 59-76/45 wieś historyczna okres nowożytny 
15 Dąbrówka Stany 60-76/55 osada XVII-XVIII w. 
16 Dąbrówka Wyłazy 58-77/17 punkt osadniczy XVI-XVII w. 
17 Dąbrówka Wyłazy 58-77/25 punkt osadniczy XVI-XVII w. 
18 Dobrzanów 59-76/18 wielofazowy punkt osadniczy epoka brązu, okres nowożytny 
19 Dobrzanów 59-76/20 ślady osadnictwa XVII-XIX w. 
20 Dobrzanów 

59-76/21 wielofazowy punkt osadniczy starożytność, wczesne średniowiecze, okres 

nowożytny 
21 Dobrzanów 

59-76/26 wielofazowy punkt osadniczy epoka brązu, okres wpływów rzymskich, 

wczesne średniowiecze, okres nowożytny 
22 Drupia 60-77/8 wielofazowy punkt osadniczy paleolit schyłkowy, mezolit, neolit, epoka brązu 
23 Drupia 60-77/9 wieś historyczna XV w., 2. poł. XVII w. 
24 Gołąbek 59-77/23 wielofazowy punkt osadniczy wczesna epoka brązu, starożytność 
25 Gołąbek 60-77/12 wieś historyczna XV w. - 2. poł. XVII w. 
26 Grala Dąbrowizna 

60-76/49 w punkt osadniczy paleolit schyłkowy, neolit-wczesna epoka brązu, 

wczesna epoka żelaza 
27 Grala Dąbrowizna 60-76/50 wielofazowy punkt osadniczy neolit, wczesna epoka brązu, epoka brązu 
28 Grala Dąbrowizna 60-76/51 obozowisko mezolit 
29 Grala Dąbrowizna 60-76/52 ślady osadnictwa wczesna epoka brązu 
30 Grala Dąbrowizna 60-77/7 wieś historyczna XVII w. 
31 Kłódzie 59-76/15 ślady osadnictwa okres nowożytny 
32 Kłódzie 59-76/16 ślady osadnictwa okres nowożytny 
33 Kłódzie 

59-76/17 wielofazowy punkt osadniczy starożytność, wczesne średniowiecze, okres 
nowożytny 

34 Kłódzie 59-76/19 wielofazowy punkt osadniczy starożytność, epoka brązu, okres nowożytny 
35 Kłódzie 59-76/22 punkt osadniczy okres nowożytny 
36 Kłódzie 59-76/23 ślady osadnictwa okres nowożytny 
37 Kłódzie 

59-76/24 ślady osadnictwa starożytność, epoka brązu, wczesne 

średniowiecze, okres nowożytny 
38 Kłódzie 59-76/25 wielofazowy punkt osadniczy neolit, epoka brązu, okres nowożytny 
39 Kłódzie 59-76/37 ślady osadnictwa okres wpływów rzymskich 
40 Kłódzie 

59-76/38 wielofazowy punkt osadniczy neolit, epoka brązu, późne średniowiecze, 

starożytność 
41 Kłódzie 59-76/44 wieś historyczna okres nowożytny 
42 Nowaki 59-76/29 wielofazowy punkt osadniczy starożytność, wczesna epoka brązu 
43 Nowaki 59-76/31 ślady osadnictwa starożytność 
44 Nowaki 59-76/32 ślady osadnictwa wczesna epoka brązu 
45 Nowaki 59-76/33 wielofazowy punkt osadniczy epoka brązu, późne średniowiecze 
46 Nowaki 59-76/34 ślady osadnictwa epoka brązu 
47 Nowaki 59-76/35 ślady osadnictwa neolit 
48 Nowaki 59-76/36 wielofazowy punkt osadniczy paleolit, neolit, epoka brązu 
49 Nowaki 59-76/39 osada epoka brązu 
50 Nowaki 59-76/46 wieś historyczna okres nowożytny 
51 Nowaki 59-77/5 wielofazowy punkt osadniczy epoka kamienia, okres wpływów rzymskich 
52 Ozorów 59-76/14 ślady osadnictwa epoka brązu, okres nowożytny 
53 Ozorów 59-76/43 wieś historyczna okres nowożytny 
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lp miejscowość nr AZP funkcja chronologia 

54 Skórzec 59-77/10 wielofazowy punkt osadniczy wczesna epoka brązu, XIV-XV w. 
55 Skórzec 59-77/11 ślady osadnictwa starożytność 
56 Skórzec 

59-77/12 wielofazowy punkt osadniczy epoka kamienia, okres wpływów rzymskich, 

XIV-XV w. 
57 Skórzec 

59-77/13 wielofazowy punkt osadniczy starożytność, późne średniowiecze, XVII-XVIII 

w, 
58 Skórzec 

59-77/14 wielofazowy punkt osadniczy epoka kamienia-epoka brązu, późne 

średniowiecze, XVI-XVIII w. 
59 Skórzec 59-77/15 wielofazowy punkt osadniczy mezolit, wczesna epoka brązu 
60 Skórzec 59-77/16 wielofazowy punkt osadniczy X-XI w, XVII-XVIII w. 
61 Skórzec 59-77/17 wielofazowy punkt osadniczy XII-XIII w., XVI w. 
62 Skórzec 59-77/18 ślady osadnictwa neolit 
63 Skórzec 

59-77/19 wielofazowy punkt osadniczy epoka kamienia, epoka brązu, XIV-XV w, Xvi-

XVII w. 
64 Skórzec 59-77/20 ślady osadnictwa okres wpływów rzymskich 
65 Skórzec 59-77/21 ślady osadnictwa epoka kamienia, starożytność 
66 Skórzec 

59-77/22 wielofazowy punkt osadniczy epoka kamienia-epoka brązu, okres wpływów 
rzymskich, XI-XII w., XVIII-XIX w 

67 Stara Dąbrówka 58-77/18 punkt osadniczy poł. XV w. 
68 Stara Dąbrówka 58-77/19 wielofazowy punkt osadniczy epoka kamienia, poł. XVI w. 
69 Stara Dąbrówka 58-77/21 osada XV-XVI w. 
70 Trzciniec 60-46/25 wieś historyczna okres nowożytny 
71 Trzciniec 60-76/48 obozowisko epoka kamienia-epoka brązu 
72 Trzciniec 61-77/49 osada starożytność 
73 Wólka Kobyla 60-77/1 osada XVIII w. 
74 Wólka Kobyla 60-77/2 ślady osadnictwa epoka kamienia 
75 Wólka Kobyla 60-77/3 ślady osadnictwa XVII w. 
76 Wólka Kobyla 60-77/4 wieś historyczna XV-XVI w. 
77 Wólka Kobyla 60-77/5 ślady osadnictwa epoka kamienia, neolit, XVII w. 
78 Wólka Kobyla 60-77/6 ślady osadnictwa XVII w. 
79 Żebrak 60-76/26 wieś historyczna późne średniowiecze, okres nowożytny 
80 Żebrak 60-76/27 ślady osadnictwa epoka kamienia-epoka żelaza, neolit 
81 Żebrak 60-76/28 ślady osadnictwa epoka kamienia-epoka żelaza 
82 Żebrak 60-76/29 ślady osadnictwa epoka kamienia, XVIII w. 
83 Żebrak 60-76/30 ślady osadnictwa epoka kamienia-epoka żelaza, XVII-XIX w. 
84 Żelków 59-77/3 ślady osadnictwa epoka brązu 
85 Żelków 59-77/7 ślady osadnictwa mezolit 
86 Żelków 59-77/8 wielofazowy punkt osadniczy starożytność, wczesne średniowiecze 
87 Żelków 59-77/9 wielofazowy punkt osadniczy epoka brązu, X-XI w. 

 

 

2. Osadnictwo i zabytkowe układy drożne 

Wczesnośredniowieczne osadnictwo na obszarze na którym położona jest obecna gmina 

Skórzec miało specyficzny charakter. Na jego specyfikę wpływało położenie geograficzne, 

zmieniające się przynależności państwowe i administracyjne oraz lesiste i bagienne tereny, 

wśród których istniało suche przejście w kierunku Grodna. Miało ono wielkie znaczenie 

strategiczne, co m.in. było przyczyną nieustannych walk pomiędzy Polakami, Jadźwingami, 

Litwinami i Tatarami. Od wieku IX aż po połowę wieku XI rozwijało się na tych ziemiach 

osadnictwo mazowieckie. Przeludnione szlachtą zaściankową Mazowsze Stare i Polne prędko 
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stało się terenem emigracji ludności na sąsiednie obszary, a przede wszystkim na północno-

wschodnie Mazowsze, leżące po prawej stronie Wisły, zwane Mazowszem Leśnym. 

Rozciągały się tu bezludne puszcze, które stopniowo zostawały zaludniane.  

Jedna z fal kolonizacyjnych przyszła z głębi Mazowsza w 2 połowie XIV wieku, 

nasilając się po podpisaniu unii polsko-litewskiej w Krewie w 1385 r. Kolonizatorami tych 

terenów było przede wszystkim drobne rycerstwo, stanowiące zaczątek późniejszej szlachty 

zagrodowej. W XV wieku kolonizacja obejmowała całe połacie ziem wschodniego 

Mazowsza. W XV i XVI wieku powszechnie występowały folwarki, genetycznie związane z 

osadami, które w przeważającej liczbie były rycerskimi, drobnymi gospodarstwami rolnymi. 

Obok pól uprawnych obejmowały ogrody owocowe, warzywne, hodowlę bydła, koni, itp.. Z 

chwilą, gdy rozpoczęła się kolonizacja tych terenów, ludność osiadła na obszarze starego 

osadnictwa opuszczała swe dotychczasowe siedziby i przenosiła się na nowe miejsca, 

gwarantujące tzw. wolniznę, a po jej upływie znacznie niższe czynsze i dziesięcinę pieniężną. 

Do zakładania nowych, względnie powiększania dotychczasowych folwarków przyczyniało 

się stale postępujące rozdrobnienie własności szlacheckiej, nieraz podział włości między kilku 

właścicieli. Masowe powstawanie nowych folwarków czy powiększanie starych, rozpoczęło 

się po pokoju toruńskim w 1466 r, po otwarciu drogi do Gdańska, kiedy to wzrosły znacznie 

ceny na zboża. 

 Ludność na pograniczu mazowiecko-podlaskim, chociaż rozrzucona w terenie, nie żyła w 

odosobnieniu. Utrzymanie stosunków sąsiedzkich i potrzeby gospodarcze przyczyniły się do 

powstania dróg lądowych, łączących poszczególne osiedla ze sobą i z grodem książęcym. Z 

dróg tych korzystała administracja państwowa, jak i kościelna. Przebieg dróg wszelkiego 

rodzaju charakteryzuje długotrwała niezmienność, ze względu na fakt iż sieć osadnicza 

zmieniała się bardzo powoli. W rezultacie można przyjąć, że stan dróg z XVI wieku, w 

ogromnej mierze odpowiada stanowi z XVIII czy XIX stulecia. Pewne zmiany wprowadzone 

zostały w sieci dróg publicznych w związku z rozwojem poczty w XVIII i XIX wieku. 

Wyodrębniono wtedy osobną kategorię dróg pocztowych, a gdzieniegdzie zaczęto także 

prostować niektóre odcinki gościńców. 

 Najstarszym najważniejszym szlakiem z regionu obecnej gminy Skórzec, funkcjonującym 

już w średniowieczu, był handlowy trakt łączący Siedlce z Latowiczem, będący w tamtym 

czasie ważnym węzłem komunikacyjnym. W okresie późniejszym, tj. w wieku XVIII, droga 

ta nabrała większego znaczenia, jako trakt do dynamicznie rozwijających się Siedlec. Nie 

wiodła ona przez Seroczyn, lecz przez Strachomin, Borki, Wodynie, Rudę, Żebrak, Skórzec, 

Wołyńce i Siedlce. Oddziaływanie tego szlaku na rozwój osadnictwa i handlu na omawianym 
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terenie było bardzo znaczące. Również spore znaczenie posiadał drugi średniowieczny szlak, 

jaki przebiegał przez teren gminy, wiodący od Siedlec, przez Żelków, Gołąbek, Przywory, 

Domanice do Tuchowicza.  

 Jak wynika, z obecnego układu dróg, niektóre szlaki nic nie straciły ze swego znaczenia, 

nadal funkcjonują jako drogi główne, np. droga do Seroczyna. Jednocześnie, na przestrzeni 

dziejów nastąpiły pewne zmiany co do przebiegu historycznych traktów, które miały miejsce 

przede wszystkim w 2 połowie XIX wieku. Pierwotnie droga Siedlce – Latowicz, na odcinku 

Skórzec - Siedlec, wiodła przez Dąbrówkę Ług w kierunku północnym, następnie w stronę 

północno-wschodnią do Żelkowa i Siedlec. Obecnie wiele odcinków starych dróg zanikło lub 

zachowało się w szczątkowym stanie. Winny one być uwzględniane przy wytyczaniu szlaków 

turystycznych, np.: z Siedlec do Tuchowicza, na odcinku Żelków - Przywory. 

3. Układy ruralistyczne 

W XV wieku udokumentowane jest zakładanie nowych osad na prawie niemieckim, o 

czym świadczy instytucja sołtysów, związana ściśle z osadnictwem na tym prawie. Nowe 

prawo zmieniało zasadniczo zewnętrzny wygląd wcześniejszych wiosek. Wprowadzało 

gospodarkę uporządkowaną, trójpolową wraz z nowym podziałem gruntów pod zabudowę i 

uprawę rolną. W miejsce dotychczasowej chaotycznej zabudowy i pojedynczo uprawnych 

polan leśnych, wytyczono główną ulicę, a przylegającą do niej z obu stron ziemię dzielono 

pod sadyby i ogrody. Ożywiony ruch osadniczy rozwinął się w XVI w. za panowania króla 

Zygmunta Starego i Bony, która miała tutaj wielkie obszary ziemi. W 2 poł. XVII w. 

osadnictwo na omawianym terenie uległo gruntownej przebudowie w związku z tzw. 

„pomiarą włóczną”. Całe terytorium wsi dzielono na trzy pola równej wielkości, stosownie do 

trójpolowego gospodarstwa. Każde pole dzielono na równoległe pasy (tzw. rezy), każdy chłop 

otrzymywał swą rezę w każdym z trzech pól. Zabudowania stawiano w odstępach po obu 

stronach ulicy – szeregówka. Reformę tę przeprowadzono na całej Litwie i Podlasiu. 

„Pomiara włóczna” zniwelowała na tym terenie różnice między dawną wsią powstałą 

samorzutnie a wsią na prawie niemieckim i stworzyła nowy typ wsi, który bez większych 

zmian dotrwał do XIX w. 

Układy ruralistyczne na terenie gminy Skórzec są zróżnicowane, przeważa typ 

ulicówki. Taka wieś złożona jest z dwu szeregów zwarto stojących domów, tworzących wraz 

z zabudowaniami i ogrodami regularny prostokąt. Droga będąca główną arterią 

komunikacyjną przebiega przez środek wsi. Pierwotny układ gruntów był szachownicowy a 

domy ciągnęły się nie przez cały obszar, lecz skupione były w pobliżu środka wsi. Ten typ 

wsi reprezentują: Czerniejew, Dąbrówka-Stany. 
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Często spotykamy też rzędówkę – wieś o bardzo regularnej zabudowie, różnej długości, 

wynoszącej od 0,5 do kilku km. Domy stoją najczęściej po jednej stronie drogi, w pewnej od 

siebie odległości. Pierwotnie wieś związana z układem łanowym i niwowym, bardzo 

rozpowszechniona w dawnym Królestwie Kongresowym. Ten typ wsi reprezentują: Drupia, 

Wólka Kobyla, Żelków.  

Istnieją też wsie wielodrożnicówki pochodzenia samorzutnego o nieregularnym 

układzie zabudowy, dostosowanym do terenu. Pierwotny układ gruntów był niwowy. 

Zabudowane zazwyczaj wzdłuż kilku różnie usytuowanych względem siebie ulic, np.: 

Ozorów, Skórzec. 

Występuje też forma przejściowa między wsią wielodrożną a ulicówką – widlica. 

Składa się najczęściej z dwóch prawie równoległych ulic połączonych przecznicami w 

kształcie drabiny, często przybiera kształt wideł. Do tego typu zalicza się również wsie 

złożone z dwóch przecinających się ulic. Ten typ reprezentuje Trzciniec. 

Odnajdujemy też na terenie gminy – przysiółki. W nich to mała grupa domów położona 

jest samotnie. Jeżeli budynki nie są ustawione wzdłuż jednej uliczki lub dokoła placu, taki typ 

nazywamy przysiółkiem bezkształtnym. Przysiółki m.in. reprezentują: Dobrzanów, Osińskie.  

Na terenie gminy Skórzec, występuje też typ – szeregówka. Posiada wygląd 

regularnego osiedla w wyniku tzw. „pomiary włócznej”, która wyznaczała dla 

poszczególnych gospodarzy wydłużone parcele lokowane wzdłuż wytyczonej prostej drogi. 

Ten typ wsi reprezentuje Dąbrówka Ług.  

Do rzadko spotykanych typów należy wieś – samotnicza. Wieś taka posiada zabudowę 

bardzo rozluźnioną, usytuowaną w większej odległości od drogi. Ten typ reprezentuje 

Kolonia Dąbrówka  - Wyłazy.  

4. Architektura sakralna 

W centrum miejscowości Skórzec zlokalizowane jest założenie klasztorne o.o. 

Marianów. Pierwotne drewniane, zbudowane było w 1711 r. staraniem ks. Józefa 

Przygodzkiego, kanonika kamienieckiego i proboszcza suchożebrskiego. Parafię utworzono z 

części parafii Niwiski. Obecny murowany kościół parafialny p.w. Nawrócenia św. Pawła 

wzniesiono w 1794 r. z rozlicznych ofiar a głównie z funduszu Krzysztofa Cieszkowskiego, 

kasztelana liwskiego. Konsekrowany w 1818 r. Księża Marianie byli tu do 1864 r., zostali 

usunięci przez władze carskie, a parafia oddana duchowieństwu diecezjalnemu. W 1921 r. 

księża Marianie powrócili do parafii.  

Świątynia w charakterze barokowo-klasycystycznym, jednonawowa, przekryta 

sklepieniem kolebkowym z lunetami. Nawa prostokątna, trójprzęsłowa. Prezbiterium węższe , 
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jednoprzęsłowe , prosto zamknięte. Po obu stronach nawy przy licu fasady prostokątne 

dobudówki: od wschodu klatka schodowa na chór muzyczny, od zachodu kruchta boczna, za 

którą także prostokątna kostnica Przy łuku tęczowym prostokątne, niewielkie skarbczyki. 

Bryła złożona z przylegających do siebie prostopadłościanów. Korpus nawowy nakryty 

dachem dwuspadowym z sygnaturką zbliżoną do linii łuku tęczowego. Prezbiterium, węższe, 

połączone z klasztorem, nakryte dachem trójpołaciowym. Dobudówki niskie, z 

jednospadowymi dachami. 

 Elewacje otynkowane, na wysokim cokole. Fasada smukła, dwukondygnacjowa, 

trójosiowa, rozczłonkowana szerokim pilastrami w wielkim porządku, zamknięta 

belkowaniem z fryzem tryglifowym i wyładowanym gzymsem modylonowym. Zwieńczona 

frontonem z trójkątnym szczytem, ujętym po bokach przerywanymi naczółkami. W 

przyziemiu, na osi środkowej portal główny, nad nim okulus. Na osiach kondygnacji górnej 

półkoliście zamknięte okno chóru muzycznego oraz konchowo sklepione nisze z figurami św. 

św. Piotra i Pawła. W szczycie, na osi, konchowo sklepienia nisza z figurą Matki Boskiej 

Niepokalanej Poczętej. Portal główny z prostokątnym otworem drzwiowym nad którym 

gzyms odcinkowy wsparty na dwóch narożnych płaskich konsolach. Okulus w profilowanej 

opasce, całość w kwadratowej, oprofilowanej płycinie. Okno chóru muzycznego ujęte po 

bokach pilastrami z oprofilowaną archiwoltą i klińcem, osadzone na podokiennym gzymsie 

wspartym na trzech ”tryglifowych” konsolach.        

We wnętrzu klasycystyczne ołtarze z obrazami malowanymi przez zakonnika 

mariańskiego Jana Niezabitowskiego, pod koniec XVIII w. Przed kościołem na osi murowana 

brama - dzwonnica z arkadą u dołu i przeźroczami u góry.  

5. Założenia rezydencjonalne 

 Charakterystyczne dla  pogranicza mazowiecko – podlaskiego jest występowanie 

zespołów rezydencjonalnych. Niestety na terenie gminy zachował się jedynie dwór z 

parkiem w Ozorowie oraz pozostałości parku w Grali – Dąbrowiźnie. Szczególną wartość w 

obrazie budownictwa dworskiego w regionie, ma dwór w Ozorowie. Budynek dworu został 

wzniesiony na początku XX wieku przez rodzinę Popielów. Jest centralnym punktem 

ozdobnego wnętrza parkowego, wytworzonego przez masyw drzewostanu oraz skupiny 

ozdobnych krzewów. Dwór reprezentuje typ powszechnie spotykanego  budynku 

parterowego. Został zbudowany z drewna na planie wydłużonego prostokąta. Podwalina 

dębowa łączona na zamek prosty, osadzona na murowanej z cegły podmurówce, osłonięta 

daszkiem przyzbowym. Układ wnętrz dwutraktowy, z rozplanowaniem osiowym. Elewacje 

dłuższe siedmioosiowe, oszalowane deskami, w dolnej części w układzie pionowym, w 
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górnej poziomym. Okna dwuskrzydłowe z nadświetlem, osłonięte dwuskrzydłowymi, 

płycinowymi okiennicami. Nad oknami występują ozdobnie rzeźbione nadokienniki, 

popularnie zwane koronami. Poniżej okien parapety z podrzeźbianymi wspornikami. Dwór 

nakryty dachem dwuspadowym, szczyty wybijane deskami w układzie pionowym. 

 Założenie parkowe w Ozorowie posiadało układ kwaterowy z podziałem na kwaterę 

ozdobną wokół dworu i dwie użytkowe, niejako kaskadowo schodzące po zboczu w 

kierunku północno-wschodnim, gdzie do dziś widoczne są pozostałości stawów. Z dawnego 

układu kompozycyjnego czytelne są do dziś nasadzenia graniczne od strony południowej i 

zachodniej. W pozostałej części założenia parkowego układ kompozycyjny jest zatarty, 

między innymi poprzez znaczną wycinkę parkowych drzew i krzewów. W pozostałym 

drzewostanie szata roślinna jest urozmaicona o zdecydowanej przewadze drzew liściastych. 

Występują przede wszystkim: lipy drobnolistne, graby pospolite, klony zwyczajne, robinie 

akacjowe, kasztanowce białe, jesiony wyniosłe, a z iglaków świerk pospolity. 

  Z dawnego parku dworskiego w Grali – Dąbrowiźnie, obecnie na terenie szkoły,  

pozostały tylko skromne resztki. Układ kompozycyjny jest nieczytelny, pozostało kilkanaście 

egzemplarzy starodrzewu. Wśród starodrzewia występuje: lipa drobnolistna, jesion wyniosły,  

robinia akacjowa, dąb szypułkowy, kasztanowiec biały, klon zwyczajny. Na skraju parku 

ustawiono pomnik wykonany z kamieni polnych, upamiętniający powstanie oddziału 

partyzanckiego Gwardii Ludowej, im. Juliusza Słowackiego.    

6. Budownictwo 

 Wśród obiektów włączonych do gminnej ewidencji zabytków z terenu gminy Skórzec, 

zdecydowanie przeważają obiekty drewniane. Obiekty murowane stanowią pojedyncze 

przykłady, np.: domy nr 15 w Dąbrówce Niwce, dom nr 141 w Dąbrówce Stanach. Tych  

najstarszych  pochodzących z przełomu XIX i XX wieku  zachowało się niewiele. 

Przeważająca większość budynków zainteresowania konserwatorskiego, datowana jest na lata 

20-te i 30-te naszego stulecia. 

 W zabudowie zagród wiejskich na terenie gminy Skórzec, typowe rozwiązanie sprowadza 

się do założenia składającego się z trzech podstawowych budynków: domu mieszkalnego, 

budynku inwentarskiego i stodoły. W obiektach wchodzących w skład siedliska, występuje 

głównie konstrukcja zrębowa. Podstawę konstrukcji stanowi podwalina zwęgłowana na obłap 

lub na nakładkę z zamkiem, posadowiona na kamieniach polnych lub ceglanej podmurówce. 

Od góry konstrukcję zrębu spinają oczepy związane na nakładkę z zamkiem oraz zacięte w 

oczepie belki stropowe ułożone w poprzek budynku. Więźba dachowa konstrukcji krokwiowo 

- jętkowej, krokwie zaczopowane w opasce, oczepie lub belkach stropowych. Konstrukcja 



36 

 

sumikowo - łątkowa do wznoszenia zrębu nie jest spotykana. Ten rodzaj konstrukcji 

stosowano do osadzenia okien i drzwi, zwłaszcza w okresie międzywojennym. W wielu 

budynkach występuje zewnętrzny szalunek. Deski szalunku z reguły przybijane są w układzie 

pionowym. 

 Na terenie gminy Suchożebry, przeważają domy szerokofrontowe, dwutraktowe, w 

których pomieszczenia tworzą dwa ciągi wnętrz rozplanowanych równolegle do osi 

wzdłużnej budynku. Wnętrzami tymi zwykle są dwie lub trzy izby, komora i sień.  

 Rozplanowanie wnętrz domów występujących na terenie gminy dzielimy zasadniczo na 

dwie grupy: 

- z dośrodkowym układem pomieszczeń, gdzie urządzenia ogniowo - grzewcze są 

usytuowane w centrum budynku a pomieszczenia wnętrza rozmieszczone są wokół tych 

urządzeń, np.: dom przy ul. Wyszyńskiego 75 w Dąbrówce Ług,  dom nr 78 w Dąbrówce 

Stanach, dom nr 13 w Grali – Dąbrowianie, dom nr 54 w Kłódziu, dom przy ul. Słonecznej 20 

w Skórcu, dom nr 12 w Żebraku.  

- z osiowym układem pomieszczeń, gdzie pomieszczenia usytuowane są symetrycznie po obu 

stronach budynku, np.: dom nr 97 w Dąbrówce Stanach, dom nr 77 w Drupi, dom przy ul. 

Słonecznej 10  w Gołąbku, domy nr nr 74 i 127 w Grali - Dąbrowiźnie, dom nr 69 w 

Nowakach, dom nr 6 w Żelkowie.   

 Na terenie gminy , zasadniczo spotykamy dwa typy dachów, mianowicie: 

- dwuspadowe, najczęściej spotykane, np. Dom nr 118 w Czerniejewie, dom nr 147 w 

Dąbrówce Stanach, dom nr 43 w Nowakach, dom przy ul. Ogrodowej 17 w Skórcu, dom przy 

ul. Wiatracznej 7 w Skórcu, dom nr 71 w Żebraku. 

- dwuspadowe z naczółkami, rzadziej występujące, np. szkoła w Drupi, dom przy ul. 

Słonecznej 41 w Gołąbku, dom przy ul. Siedleckiej 29 w Skórcu.   

 W wielu domach datowanych od początku XX wieku do lat 40-tych naszego stulecia, 

występują dekoracyjnie opracowane szczyty, listwy podokapowe, szalunek narożników, 

nadokienniki, ganki itp. Ten rodzaj budownictwa reprezentują przede wszystkim domy: przy 

ul. Polnej nr 1 w Gołąbku, nr 97 w Dąbrówce Stanach,  nr 18 w Żebraku. 

7. Cmentarze i miejsca pamięci 

Cmentarz parafialny parafii Skórzec zlokalizowany jest w północnej części wsi. 

Został założony w 1 poł. XIX wieku i jest użytkowany do dnia dzisiejszego. Cmentarz 

posiada kształt prostokąta i ogrodzony jest częściowo podwójnym parkanem, w tym 

starszym z kamienia łupanego. W ogrodzeniu brama z dwiema furtkami, słupy bramne 

nakryte czterospadowymi daszkami o połaciach z dachówki. Zasadniczym elementem 
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kompozycyjnym cmentarza jest aleja główna, wiodąca od bramy głównej oraz aleje boczne. 

Kwatery posiadają czytelny układ, choć w części południowej jest on zatarty. Na cmentarzu 

zlokalizowany jest pomnik i mogiła żołnierzy polskich poległych we wrześniu 1939 r. 

 Na cmentarzu występuje różnorodny drzewostan, dominują drzewa liściaste m. in.: 

lipy drobnolistne, klony zwyczajne, topole białe. W mniejszej ilości spotykamy iglaki, w 

tym świerki pospolite i aleja modrzewiowa.  

Wśród nagrobków liczną grupę stanowią obiekty z 2 poł. XIX  i pocz. XX wieku, o 

indywidualnych formach, wykonane z piaskowca, marmuru, żeliwa. Do najcenniejszych 

zaliczamy interesujące, klasycystyczne nagrobki rodziny Potockich herbu Szeliga. Niżej  

zamieszczono wykaz najcenniejszych obiektów z podaniem oryginalnej pisowni: 

1. Pomnik z napisem: NIEZNAJOMEMU / POLSKIEMU ŻOŁNIERZOWI / POLEGŁEMU 

W 1939 R. /SPOŁECZECZEŃSTWO WSI /SKÓRZEC 

2. Nagrobek  z napisem: JULIA Z GRZYWIŃSKICH SZELIGA – WDOWA  PO 

MAJORZE WOJSK POLSKICH, ZM. D. 3 Listopada 1888 w WIEKU L.78. 

3. Pomnik klasyczny z urną, napis kursywą: PAMIĘCI TEODORA POTOCKIEGO / 

OBYWATELA  WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO  W WIEKU LAT 68 / DNIA 25 

LISTOPADA 1830 zmarłego/  pogrążona w żalu żona z dziećmi poświęca. 

4. Płyta nagrbna z herbem Szeliga, napis słabo czytelny, poświęcony pamięci Apolinarego 

Potockiego zm. 1843 r. 

5. Kwatera Zgromadzenia Księży Marianów. 

6. Pomnik z napisem: BOHATEROM WOJSKA POLSKIEGO / POLEGŁYM ZA 

WOLNOŚĆ / OJCZYZNY W LATACH 1939-1944 / W HOŁDZIE SPOŁECZEŃSTWO  

/ GROMADY SKÓRZEC. Obok kwatery żołnierzy polskich poległych we wrześniu 1939 

roku, tabliczki z napisami: N.N. 

7. Groby żołnierzy AK: Czesław Skóra zginął 7.X.1944, Karol Bareja zginął 25.V1946 r. 

8. Nagrobek z piaskowca z napisem: WŁADYSŁAW OSTROWSKI 1897 -1943 

UCZESTNIK WALK 1918 I 1939R. O SPOŁECZNE I NARODOWE WYZWOLENIE, 

DZIAŁACZ P.P.R I ŻOŁNIERZ G.L W 1942-1943, ZGINĄŁ ZA WOLNOŚĆ I LUD 

14.VI.1943. 

9. Nagrobek z napisem: S.P. LUDWIK OSSOWSKI LEK. WET. ŻYŁ LAT 33, HENRYK 

OSSOWSKI ŻYŁ LAT 23, ŻOŁNIERZ A.K., POLEGLI DN.7.X.1944. 

10. Płyta z napisem : JÓZEW OSTOJA RADGOWSKI B.PREZES TRYBUNAŁU W 

PŁOCKU ZM.W WIEKU LAT 63 1882 R . TU SPOCZYWAJĄ ZWŁOKI S.P 

ANTONIEGO OSTOJA RADGOWSKIEGO OBYWATELA ZIEMSKIEGO I 
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SĘDZIEGO GMINNEGO ZM . DN.5 MARCA 1893 R. W WIEKU LAT 73 W 

CIĘŻKIM SMUTKU POGRĄŻONA ŻONA WRAZ Z PRZYBRANĄ CÓRKĄ PROSZĄ 

O WESTCHNIENIE DO BOGA.      

Na terenie gminy są poza cmentarzami miejsca upamiętnione, odnoszące się do 

ważnych wydarzeń w dziejach ojczyzny. Okazały pomnik upamiętniający walki o 

niepodległość Polski wzniesiono w 1928 roku w Skórcu. Zlokalizowany jest naprzeciwko 

kościoła parafialnego, przy głównym trakcie przez wieś. Posiada formę obelisku ustawionego 

na kopcu i upamiętnia poległych za wiarę i ojczyznę. 

W parku podworskim w miejscowości Grala – Dąbrowizna  wzniesiono pomnik 

dotyczący podziemia zbrojnego walczącego z okupantem w czasie II wojny światowej. 

Wykonany został z dużego granitowego głazu osadzonego na podstawie wymurowanej z 

kamieni polnych. Na pomniku zamontowano tablicę inskrypcyjną  upamiętniającą powstanie 

oddziału Gwardii Ludowej im. Juliusza Słowackiego.  

8. Kapliczki, figury i krzyże przydrożne 

 Licznie na terenie gminy występują kapliczki, figury i krzyże przydrożne, datowane na 

wiek XIX i XX. Bardzo często były wznoszone przy alejach i drogach dojazdowych do 

rezydencji pałacowych i dworskich; na skrzyżowaniach dróg; w przydomowych ogródkach. 

Występują kapliczki domkowe z małym wnętrzem dostępnym przez drzwi, w których 

ustawione są figury świętych. Ten typ reprezentują murowane kapliczki w miejscowościach: 

Grala – Dąbrowizna, Wólka Kobyla oraz drewniana kapliczka w Gołąbku.   

Do charakterystycznych, okazałych  kapliczek na terenie gminy należą obiekty w 

typie kapliczki słupowej, ale o formie rozbudowanej, dwukondygnacyjnej. Wznoszone są na 

planie kwadratu lub prostokąta. Kondygnacja dolna znacznie szersza od górnej, zawierająca 

dwie nisze na figury świętych umieszczone obok siebie, zadaszona daszkami pulpitowymi. 

Kondygnacja górna z jedną niszą na osi, zamknięta daszkiem dwuspadowym, zwieńczonym 

krzyżem z żelaza. Tego typu kapliczki spotykamy w miejscowościach: Dąbrówka Niwka, 

Dąbrówka Stany, Gołąbek,  

Jednym z oryginalniejszych i nie spotykanych w tej formie obiektów małej 

architektury sakralnej, jest kapliczka przydrożna w Skórcu, usytuowana przy drodze na 

cmentarz parafialny, w pobliżu stawu. Reprezentuje typ kapliczki arkadowej, nakrytej 

daszkiem brogowym, kryjąca w swym wnętrzu figurę św. Jana Nepomucena. Zarówno 

kapliczka, jak i figura są wpisane do rejestru zabytków.   

 Powszechnie na terenie gminy występują skromniejsze, murowane kapliczki w postaci 

słupów na rzucie kwadratu lub prostokąta, z małą wnęką, w której umieszcza się rzeźbę lub 
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obraz z przedstawieniem postaci boskiej lub świętego. Kapliczki te często zdobione są 

szczycikami, gzymsami, płycinami o różnych formach i nakrywane daszkami wieńczonymi 

krzyżami wykutymi z metalu. Kapliczki w formie słupów spotykamy m.in. w 

miejscowościach: Dąbrówka Wyłazy, Grala – Dąbrowizna, Nowaki, Osińskie, Żebrak. W tej 

grupie obiektów na wyjątkowa uwagę zasługuje kapliczka w Żelkowie wyróżniająca się 

okazałością i mocno rozbudowanym programem budowlanym.  

      Zdecydowanie najczęściej spotykane są na terenie gminy, krzyże przydrożne. Posiadają 

one różne formy i przy wznoszeniu ich stosowano różne materiały. Przede wszystkim są 

murowane z cegły, wykonywane z kamienia, żelaza, drewna. Spotykamy je w takich 

miejscowościach, jak: Dąbrówka Niwka, Gołąbek, Grala, Osińskie, Teodorów, Żelków. 

9. Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków 

1. Kościół parafialny i klasztor w Skórcu, mur., 1794 r., nr rej. zab. A-125/593 z dn. 

02.04.1962 r. 

2. Kapliczka przydrożna z figura św. Jana Nepomucena, mur., pocz. XIX w., nr rej. zab. A-

895 z dn. 15.12.2009 r., oraz B-99/253 z dn. 19.09.1970 r. 

Wszelkie prace inwestycyjne podejmowane przy wymienionych obiektach należy prowadzić 

w oparciu o przepisy szczególne. 

10. Wykaz obiektów w ewidencji zabytków 

Czerniejew 

1. Dom nr 29, drewn., 1 poł. XX w. 

2. Spichlerz w zagrodzie nr 20, drewn., l. 30-XX w. 

3. Dom nr 80, drewn.,  1 poł. XX w. 

4. Dom nr 118, drewn., l. 30-XX w. 

Dąbrówka Ług 

5. Dom przy ul. Wyszyńskiego 75, drewn., l. 20-XX w. 

6. Dom przy ul. Żeromskiego 28, drewn., l. 30-XX w. 

Dąbrówka Niwka 

7. Dom nr 15, mur., l. 20-XX w. 

8. Kapliczka przydrożna, mur., l. 20-XX w. 

Dąbrówka Stany 

9. Kaplica mariawicka, mur., 1907 r. 

10. Dom nr 78, drewn., pocz. XX w. 

11. Dom nr 97, drewn., 1936 r. 

12. Dom nr 141, mur., l. 20-XX w. 

13. Dom nr 147, drewn., pocz. XX w. 

14. Stodoła w zagrodzie nr 47, drewn., l. 20-XX w. 

15. Stodoła w zagrodzie nr 85, drewn., l. 30-XX w. 

16. Kapliczka przydrożna, mur., l. 30-XX w. 

Dąbrówka Wyłazy 

17. Dom na zachodnim skraju wsi, drewn., l. 20-XX w. 

18. Kapliczka przydrożna nr 113, mur., 1907 r. 
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Dobrzanów 

19. Dom w osiedlu Dobrzanów, drewn., l. 20-XX w. 

Drupia 

20. Szkoła, drewn., 1 poł. XX w. 

21. Dom nr 42, drewn., l. 30-XX w. 

22. Dom nr 77, drewn., l. 30-XX w. 

Gołąbek 

23. Dom przy ul. Polnej 1, drewn., l. 20-XX w. 

24. Dom przy ul. Słonecznej 4, drewn., 1 poł. XX w. 

25. Dom przy ul. Słonecznej 10, drewn., l. 20-XX w. 

26. Dom przy ul. Słonecznej 19, drewn., l. 20- XX w. 

27. Dom przy ul. Słonecznej 41, drewn., pocz. XX w. 

28. Dom przy ul. Słzkolnej, drewn., l. 20-XX w. 

29. Kapliczka przydrożna przy ul. Szkolnej 2, drewn., l. 30-XX w. 

30. Kapliczka przydrożna przy ul. Szkolnej 30A, mur., l. 30-XX w. 

Grala – Dąbrowizna 

31. Kapliczka przydrożna przy skrzyżowaniu dróg, mur., l. 20-XX w. 

32. Pozostałości parku dworskiego, 2 poł. XIX w. 

33. Pomnik upamiętniający oddział GL, kamień, poł. XX w. 

34. Dom nr 13, drewn., l. 20-XX w. 

35. Dom nr 74, drewn., l. 30-XX w. 

36. Dom nr 127, drewn., l. 30-XX w. 

Kłódzie 

37. Dom nr 54, drewn., l.20-XX w. 

Nowaki 

38. Dom nr 43, drewn., l. 30-XX w. 

39. Dom nr 69, drewn., 1 poł. XX w. 

40.Kapliczka przydrożna, mur., 1 poł. XX w. 

Osińskie 

41. Dom w osiedlu Osińskie, drewn., l. 20-XX w. 

42. Pozostałości młyna wodnego, drewn., 1 poł. XX  w. 

Ozorów 

43. Dwór, drewn., pocz. XX w. 

44. Pozostałości parku dworskiego, pocz. XX w. 

Skórzec 

45. Cmentarz parafialny, 1 poł. XIX w. 

46. Dom przy ul. Kameckiego 43, drewn., l. 30-XX w. 

47. Dom przy ul. Ogrodowej 17, drewn., l. 20-XX w.  

48. Dom przy ul. Siedleckiej 29, drewn., l. 20-XX w. 

49. Dom przy ul. Słonecznej 20, drewn., l. 20-XX w.  

50. Pomnik poświęcony „Poległym za Wiarę i Ojczyznę”, kamień, 1928 r. 

Wólka Kobyla 

51. Kapliczka przydrożna w środku wsi, mur.,l. 20-XX w. 

52. Świetlica wiejska, drewn., 1 poł. XX w. 

53. Stodoła w zagrodzie nr 26, drewn., l. 20-XX w. 

Żebrak 

54. Dom nr 12, drewn., l. 30-XX w. 

55. Dom nr 18, drewn., l. 30-XX w. 

56. Dom nr 71, drewn., l. 20-XX w. 

57. Kapliczka przydrożna, mur., pocz. XX w. 
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Żelków 

58. Dom nr 6, drewn., l. 30-XX w. 

59. Dom nr 265, drewn., l. 30-XX w. 

60. Kapliczka przydrożna nr 45, mur., l. 20-XX w. 

 

V. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 

Przez jakość życia rozumie się możliwość zaspokojenia potrzeb ludności na terenie 

gminy. Zależy ona od stanu i źródeł utrzymania ludności, jej aktywności ekonomicznej, 

możliwości zarobkowania, infrastruktury społecznej i technicznej, warunków 

mieszkaniowych, sposobu spędzania wolnego czasu, itp.  

1. Ludność  

Liczba ludności gminy według stanu na dzień 31.12.2009 r.  wynosiła 7289 osób
5
.  Gmina 

należy do średnio zaludnionych obszarów wiejskich w województwie mazowieckim. Na 1km
2
 

przypadało 61 osób.  

Gmina charakteryzuje się przyrostem ludności. W latach 2002-2009 liczba ludności 

zwiększyła się o 200 osób tj. 2,8%. Największy przyrost w liczbach bezwzględnych 

odnotowano w miejscowości gminnej Skórzec (117 osób) oraz Dąbrówce-Ług (65 osób). 

Relatywnie wysoki przyrost (5 % i więcej) miał w tym czasie miejsce ponadto w Żelkowie, 

Teodorowie, Starej Dąbrówce, Dąbrówce-Niwce i Boroszkowie. Ubytek ludności występował 

tylko w pięciu wsiach: Kłódzie, Ozorów, Skarżyn, Trzciniec i Wólka Kobyla. W pozostałych 

miejscowościach miał miejsce przyrost do 5%. Liczbę ludności w poszczególnych 

miejscowościach i zmiany tej liczby w latach 2002-2009 ilustruje mapa 1 wraz z tabelą 

zawierającą szczegółowe dane źródłowe.  

Zmiany liczby ludności są wynikiem przyrostu naturalnego i salda migracji stałych. W 

ostatnich latach w gminie zarówno przyrost naturalny jak i saldo migracji przybierają 

wartości dodatnie, jednakże większy wpływ na rzeczywisty przyrost ludności miało saldo 

migracji.  

Następstwem zmian liczby ludności są zazwyczaj zmiany struktury według płci i wieku. 

W gminie Skórzec procesy te, aczkolwiek zachodzą, to w umiarkowanej skali. W strukturze 

według płci w ostatnich latach utrzymywała się niewielka przewaga mężczyzn (99 kobiet na 

100 mężczyzn). Można więc mówić o względnej równowadze płci. W strukturze ludności 

według wieku w latach 2002-2009 zmniejszył się udział osób w wieku przedprodukcyjnym z 

28,6% do 23,9% i osób w wieku poprodukcyjnym z 15,9% do 15,3%, zwiększył się natomiast 

udział osób w wieku produkcyjnym z 55,5% do 60,8%. Na koniec 2009 roku w gminie 

                                                 
5
 Według BDL GUS 



42 

 

Skórzec udział osób w wieku przedprodukcyjnym był wyższy od odpowiedniego wskaźnika 

w powiecie siedleckim (22,3%) i znacznie wyższy od średniego w województwie 

mazowieckim (18,7%), natomiast udział osób w wieku poprodukcyjnym był znacznie niższy 

niż w powiecie siedleckim (17,1%) i województwie mazowieckim (17,6%) i oznacza, że 

ludność gminy jest relatywnie młoda.  Strukturę wiekową ludności poszczególnych wsi w 

gminie ilustruje mapa 2 (wraz z tabelą). 

Mapa 1. Liczba ludności w 2009 roku i dynamika w latach 2002-2009 

 

Analizując strukturę wiekową ludności trzeba zwrócić uwagę na zróżnicowaną liczebność 

poszczególnych roczników, która wpłynie na zasadnicze zmiany liczebności niektórych grup 

wieku w przyszłości. Bazując na rocznikach już urodzonych można z dużym 
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prawdopodobieństwem oszacować, że liczebność roczników w wieku szkoły podstawowej 

zmniejszy się stosunkowo nieznacznie z 536 osób na koniec 2009 roku do około 516 na 

koniec 2016 roku. Znacznie zmniejszy się natomiast liczebność roczników w wieku 

gimnazjalnym z 331 osób na koniec 2009 roku do około 240 na koniec 2016 roku i licealnym 

z 420 osób na koniec 2009 roku do około 280 osób na koniec 2016 roku. Z drugiej strony  

Mapa 2.  Zmiany liczby ludności w latach 2002-2009 i struktura wiekowa w 2009 r. 
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należy liczyć się ze znacznym zwiększeniem liczebności roczników w wieku 

poprodukcyjnym, gdyż wiek emerytalny osiągać będą bardzo liczne roczniki urodzone w 

latach 1945-1955
6
. Spowoduje to zmniejszenie udziału generacji w wieku produkcyjnym.  

Poziom wykształcenia mieszkańców gminy jest stosunkowo niski. Wg NSP 2002  1,8% 

ogółu ludności posiadało wykształcenie wyższe, 1,0% policealne, 11,4% średnie, 22,4% 

zasadnicze zawodowe. Podobnie jak w innych gminach wykształcenie wyższe, policealne i 

średnie posiada znacznie więcej kobiet niż mężczyzn. Mężczyźni dominują natomiast w 

wykształceniu na poziomie zasadniczym zawodowym. Należy zwrócić uwagę, że w ostatnich 

latach poziom wykształcenia mieszkańców poprawia się w zasadniczy sposób.  

Według danych NSP 2002 58,8% ludności w gminie Skórzec posiadało własne źródło 

utrzymania. W tej zbiorowości 45,2% stanowiły niezarobkowe źródła utrzymania, 34,8% 

praca poza rolnictwem i zaledwie 20,0% praca w rolnictwie. 

2. Osadnictwo 

Sieć osadniczą gminy tworzy 21 miejscowości statystycznych. Liczba mieszkańców 

poszczególnych miejscowości jest bardzo zróżnicowana; zawiera się w przedziale od 37 do 

1078 osób
7
. Grupę najmniejszych miejscowości, liczących poniżej 100 mieszkańców, 

stanowią (w nawiasach liczba mieszkańców): Dobrzanów (37), Skarżyn (45), Boroszków 

(68), i Dąbrówka Niwka (95). Na przeciwległym biegunie znajdują się: miejscowość gminna 

Skórzec (1078 osób tj. 14,5% mieszkańców gminy) i Dąbrówka-Ług (982 osób tj. 13,2%). 

Rozmieszczenie miejscowości na terenie gminy, charakter zabudowy (zwarta, 

rozproszona) i ich powiązania (kolej, drogi: krajowa nr 2,  wojewódzka nr 803, powiatowe i 

gminne) ilustruje mapa 3. 

Zamieszczona mapa pozwala na kilka istotnych spostrzeżeń, a mianowicie: 

 większość wsi jest dobrze powiązana z centralnie położoną miejscowością gminną 

układem dróg, wśród których najważniejszą rolę odgrywa droga wojewódzka nr 803 

Siedlce-Stoczek Łukowski, stanowiąca centralną oś układu, spinającą większość 

pozostałych dróg, 

 istotną rolę, zwłaszcza dla mieszkańców północnej części gminy, odgrywają, 

przebiegające tuż za granicą gminy, linia kolejowa Warszawa-Siedlce-Terespol i droga 

krajowa nr 2 (również Warszawa-Siedlce-Terespol), 

                                                 
6
 Określane przez demografów mianem kompensaty wojennej 

7
 Liczba mieszkańców na koniec 2009 roku według BDL GUS. 
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 wszystkie wioski, zwłaszcza położone we wschodniej części gminy mają dobre i 

stosunkowo bliskie powiązania z Siedlcami za pośrednictwem drogi wojewódzkiej nr 

803, 

na terenie gminy dominuje zabudowa zwarta, ulicowa, w większości usytuowana wzdłuż 

dróg, a skupiska zabudowy rozproszonej są tylko niewielkim uzupełnieniem. 

 

Mapa 3. Osadnictwo 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

3. Aktywność ekonomiczna ludności 

Według BDL GUS na koniec 2009 roku na terenie gminy Skórzec było 392 podmiotów 

gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON. Ich liczba w latach 2005-2010 
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zwiększyła się o 104.  

 

 

 

 

Mapa 4. Podmioty gospodarcze – stan w końcu 2010 roku  

 

W przekroju sekcji PKD najwięcej zarejestrowanych podmiotów działało w; rolnictwie i 

leśnictwie (sekcja A) – 87, handlu (sekcja G) –  85, następnie w budownictwie (sekcja F) – 67 

i działalności produkcyjnej (sekcja C) - 38.  
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W ujęciu przestrzennym największa liczba podmiotów zlokalizowana jest w 

miejscowości gminnej - 80, następnie w Dąbrówce-Ług – 63, Dąbrówce Stany – 33, Gołąbku 

– 32, Żelkowie – 31 i Czerniejew - 30 (mapa 4). 

Na terenie gminy na koniec 2009 roku pracowało 448 osób. Według danych z 2006 roku 

do pracy poza gminę wyjeżdżało 673 osób, a przyjeżdżało na teren gminy 92 osoby. Liczba 

bezrobotnych na koniec 2009 roku wynosiła 239, co stanowiło 5,4% ludności w wieku 

produkcyjnym. Oznacza to stosunkowo niski poziom bezrobocia.  

4. Budżet gminy 

Dochody budżetu gminy w poszczególnych latach w okresie 2005-2009 kształtowały się 

na poziomie od 13,0 mln zł w 2005 roku do 17,5 mln zł w roku 2009. Ważną pozycją 

dochodów są dochody własne, które średnio w latach 2005-2009 stanowiły 23,4% ogólnej 

kwoty dochodów, a więc ich poziom był niski. Główną pozycję dochodów własnych stanowią 

udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, zwłaszcza w podatku 

dochodowym od osób fizycznych. Subwencja ogólna średnio w latach 2005-2009 stanowiła 

50,9% dochodów ogółem i była główną częścią dochodów budżetowych gminy. Trzecią 

pozycją dochodów są dotacje celowe z budżetu państwa, które  w omawianym okresie 

stanowiły 21,2% ogólnej kwoty dochodów.  

Poziom wydatków ogółem musi być w skali każdego roku zbliżony do poziomu 

dochodów. W strukturze wydatków największą pozycję stanowią wydatki na oświatę. W 

latach 2005-2009 wyniosły one 40,1 mln złotych, natomiast ich udział w ogólnej kwocie 

wydatków 35,2%. 

Z punktu widzenia rozwoju gminy i poprawy warunków życia mieszkańców – istotne są 

wydatki inwestycyjne. W latach 2005-2009 wyniosły one 19,7 mln zł i stanowiły 25,0% 

ogólnej kwoty wydatków, co na tle ogółu gmin oznacza wyjątkowo wysoki poziom 

inwestowania. Był on możliwy dzięki pozyskanym funduszom zewnętrznym. Największe 

kwoty zostały w tym okresie przeznaczone na rolnictwo (10,4 mln zł) i drogi (5,4 mln zł). 

Zasadniczy zwrot w poziomie dochodów i wydatków budżetowych, w tym wydatków 

inwestycyjnych, nastąpił w latach 2010-2011. Planowane dochody budżetu gminy w 2010 

roku wyniosły 24,1 mln zł, a w 2011 roku 21,0 mln zł, wydatki odpowiednio 23,8 mln zł i 

25,4 mln zł, w tym wydatki majątkowe 10,3 mln zł i 11,0 mln zł. Poniesione i planowane do 

poniesienia do końca bieżącego roku wydatki inwestycyjne w latach 2005-2011 wyniosą 41,0 

mln zł tj. 32,0% ogólnej kwoty wydatków budżetu gminy w tym czasie. Tak wysoki poziom 

inwestowania jest możliwy dzięki środkom zewnętrznym z Unii Europejskiej (projekty 

dofinansowywane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Mazowsza: dokończenie 
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wodociągowania gminy, kanalizacja i oczyszczalnie ścieków, rozbudowa Szkoły 

Podstawowej w Skórcu, budowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka Wyłazy). 

5. Komunikacja zbiorowa 

Gmina Skórzec posiada niezły układ komunikacyjny zapewniający mieszkańcom 

powiązania zewnętrzne z Siedlcami i Warszawą oraz wewnętrzne. Mieszkańcy gminy 

korzystają głównie z komunikacji autobusowej realizowanej przez PKS Siedlce (obecnie 

prywatyzowany) i przewoźników prywatnych.  

6. Zasoby i warunki mieszkaniowe 

 Zasoby i warunki mieszkaniowe ludności ocenia się jako dobre. Występuje tu 

głównie zabudowa zagrodowa i jednorodzinna.  

Na koniec 2009 roku było 1840 mieszkań, w tym 11 należących do gminy. 

Mieszkania te liczyły 7069 izb zaś ich powierzchnia wynosiła 148647 m
2
. Na jedno 

mieszkanie przypadało 80,8 m
2
 powierzchni użytkowej. Na 1 osobę przypadało 20,4 m

2
 

powierzchni użytkowej mieszkań. 

Sytuacja mieszkaniowa w gminie systematycznie polepsza się. Corocznie w latach 

2005-2009 zasoby mieszkaniowe powiększały się średnio o około 10 mieszkań. Polepsza się 

jakość mieszkań wyrażająca się w wyposażeniu w instalacje. Np. w roku 2005 70,2% 

mieszkań posiadało wodociąg, 55,6% łazienkę, 52,9% centralne ogrzewanie zaś w roku 2009 

– 74,8% wodociąg, 59,6% łazienkę i 54,0% centralne ogrzewanie.  

Z sieci kanalizacyjnej w końcu 2009 roku korzystało 29,9% mieszkańców. 

W wyniku prowadzonych inwestycji w roku 2010 nastąpiła dalsza poprawa w zakresie 

zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków. Szacuje się, że na koniec 2010 roku z sieci 

wodociągowej korzystało około 85% ludności gminy, a z sieci kanalizacyjnej około 40%. 

7. Handel i usługi 

W gminie jest dość dobrze rozwinięta sieć handlowa. Największym skupiskiem 

placówek handlowych i usługowych jest miejscowość gminna. Miejscem zakupów dla 

mieszkańców gminy są ponadto Siedlce, często Warszawa. 

8. Szkoły. Przedszkola 

 Na terenie gminy Skórzec funkcjonują 4 szkoły podstawowe (w nawiasach liczba 

uczniów w roku szkolnym 2010/2011 według danych Gminy): w Skórcu (180), w Dąbrówce- 

Stany (82), w Grali (82) i w Gołąbku (35) oraz Gimnazjum w Skórcu (266). W 2009 roku, ze 

względu na zbyt małą liczbę uczniów, została zlikwidowana Szkoła Podstawowa w Trzcińcu. 

Wątpliwa jest zasadność ekonomiczna utrzymywania Szkoły w Gołąbku. 

W Skórcu funkcjonuje Przedszkole Niepubliczne, do którego uczęszcza 68 dzieci. Przy 
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Szkole Podstawowej w Gołąbku funkcjonuje Punkt Przedszkolny do którego uczęszcza 21 

dzieci. Ponadto w klasach zerowych szkół podstawowych uczy się łącznie 84 dzieci (Skórzec 

41, Dąbrówka-Stany 16, Grala 17, Gołąbek 10). 

9. Zdrowie. Opieka społeczna 

W gminie Skórzec funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, apteka i punkt 

apteczny. Ponadto mieszkańcy gminy leczą się w przychodniach i szpitalu w Siedlcach.  

Osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji pomocy udziela Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej. Wydatki pomocy społecznej na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

wyniosły w budżecie gminy na 2009 rok 2,9 mln zł. 

10.  Kultura. Sport. Rekreacja  

Na terenie gminy działa Gminna Biblioteka Publiczna i 11 punktów bibliotecznych.  

W zakresie sportu (dane BDL GUS za 2008 r) działa 4 kluby sportowe posiadające 12 

sekcji. Największe osiągnięcia posiada Gimnazjalny Ludowy Klub Sportowy „Naprzód 

Skórzec” z aktywną sekcją tenisa stołowego. 

11.  Bezpieczeństwo ludności 

Stan bezpieczeństwa ludności gminy ocenia się jako zadowalająco. 

 

VI. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU PRAWNEGO GRUNTÓW 

 

W strukturze własnościowej
8
 dominują grunty osób fizycznych (11047 ha tj. 92,8% 

ogólnej powierzchni gminy). Niewielki udział posiadają grunty Skarbu Państwa (393 ha tj. 

3,3%), a w nich grunty w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 

(171 ha tj. 1,4%). W skład gminnego zasobu nieruchomości (z wyłączeniem gruntów 

przekazanych w trwały zarząd) wchodzi 313 ha, w tym: 71 ha to użytki rolne, 223 ha grunty 

zabudowane i zurbanizowane (w tym 219 ha pod drogami) i 13 ha lasy. Grunty powiatów 

(drogi powiatowe) zajmują powierzchnię 43 ha. 

 

VII. WYSTĘPOWANIE OBIEKTÓW I TERENÓW CHRONIONYCH NA 

PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH 

1. Obszary chronione na podstawie przepisów o ochronie przyrody 

Na terenie gminy Skórzec powołano dotychczas 3 formy prawnej ochrony przyrody: 

 Siedlecko-Węgrowski Obszar Chronionego Krajobrazu 

                                                 
8
 Według wykazu gruntów na dzień 01.01.2010 roku 
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 2 pomniki przyrody 

 obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 - Dolina Kostrzynia (kod obszaru PLB 

140009). 

2. Obszary i obiekty chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków 

Na terenie gminy Skórzec następujące obiekty są wpisane do rejestru zabytków: 

 Kościół parafialny i klasztor w Skórcu, mur., 1794 r., nr rej. zab. A-125/593 z dn. 

02.04.1962 r. 

 Kapliczka przydrożna z figura św. Jana Nepomucena, mur., pocz. XIX w., nr rej. zab. 

A-895 z dn. 15.12.2009 r., oraz B-99/253 z dn. 19.09.1970 r. 

3. Obszary chronione na podstawie przepisów o ochronie gruntów rolnych i 

leśnych i na podstawie przepisów o lasach 

Grunty rolne klas bonitacyjnych od I do III podlegają ochronie przed przeznaczeniem 

ich na cele nierolnicze. Obszar gminy Skórzec w przeważającej większości pokrywają grunty 

rolne zaliczane do V, VI, VIz klas bonitacyjnych (około 76% ogólnej powierzchni gruntów 

rolnych). Grunty klasy III zajmują niewielkie fragmenty terenu gminy. 

Gleby organiczne (tzn. gleby mułowe, torfowe, murszowe i niektóre murszowe) są 

szczególnie chronione. Na terenie gminy Skórzec znajdują się one głównie w dolinie rzeki 

Kostrzyń. 

Na terenie gminy Skórzec występują lasy szczególnie chronione tj. wodochronne. Lasy 

wodochronne, które chronią glebę przed zmywaniem lub wyjałowieniem znajdują się w 

południowej części gminy. 

4. Obszary i obiekty chronione na podstawie przepisów o ochronie wód 

Wokół  ujęć wód podziemnych służących do zbiorowego zaopatrywania ludności w 

wodę do picia i potrzeb gospodarstw domowych oraz do produkcji artykułów żywnościowych 

i farmaceutycznych istnieje, zgodnie z Rozporządzeniem MOŚZNiL z 5 listopada 1991 r., 

obowiązek ustanawiania stref ochronnych. Składają się one z terenów ochrony bezpośredniej 

(przy studniach wierconych – od 8 do 10 m licząc od zarysu budowli i urządzeń służących do 

poboru wody), oraz terenów ochrony pośredniej. Na terenach ochrony zabronione jest 

użytkowanie gruntów do celów nie związanych z eksploatacją ujęcia wody. Na terenach 

ochrony pośredniej mogą być zabronione pewne czynności i roboty, powodujące zmniejszenie 

przydatności ujmowanej wody lub ograniczenie wydajności ujęcia. W przypadkach 

uzasadnionych warunkami hydrogeologicznymi można odstąpić od wyznaczania terenów 

ochrony pośredniej. 
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Wszystkie ujęcia wody, które dostarczają wodę pitną do wodociągów gminnych mają 

wyznaczoną strefę ochrony bezpośredniej ujęcia. 

Na terenie gminy Skórzec żadne z ujęć wody nie posiada wyznaczonej strefy ochrony 

pośredniej. 

 

VIII. ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI I JEJ MIENIA 

Siedziby i zarządy instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ludności i mienia 

znajdują się na terenie gminy. Są to Komenda Policji z siedzibą w Skórcu oraz z zakresu 

ochrony przeciwpożarowej, 13 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, z których trzy należą 

do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Większe jednostki odpowiedzialne za 

bezpieczeństwo mieszkańców tj. Komenda Powiatowa Policji oraz jednostka Państwowej 

Straży Pożarnej zlokalizowane są w Siedlcach. 

Generalnie życie na terenie gminy jest bezpieczne. Nie występują obiekty, które są 

szkodliwe dla zdrowia ludzi i środowiska. 

 

IX. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB I MOŻLIWOŚCI 

ROZWJU GMINY 

Potrzeby i możliwości rozwoju gminy zostały przedstawione w „Planie Rozwoju 

Lokalnego gminy Skórzec” wykonanego w 2004 r. Plan Rozwoju Lokalnego gminy Skórzec 

został opracowany zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy Skórzec, Strategią Rozwoju 

Województwa Mazowieckiego, Strategią Rozwoju Powiatu Siedleckiego oraz Narodowym 

Planem Rozwoju. 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego uchwalony 

uchwałą Nr 65/2004  sejmiku województwa mazowieckiego z dnia 7 czerwca 2004 r. 

wskazuje jako zadania rządowe dwie inwestycje: autostradę A-2 i linię elektroenergetyczną 

400 kV. 

Głównymi problemami gminy Skórzec są: 

 deformacja struktury demograficznej 

 nie w pełni wykorzystanie, dla potrzeb turystyki, wysokich walorów przyrodniczych, 

 dość niska jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 

Korzystnymi cechami obszaru są: 

 walory przyrodnicze, 

 bliskie położenie  miasta Siedlce, 
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  dobre zewnętrzne i wewnętrzne połączenia komunikacyjne, 

 dość wysoki poziom rozwoju infrastruktury technicznej, 

 dość dobry poziom usług rynkowych i usług publicznych, szczególnie oświaty, 

 brak uciążliwych zakładów przemysłowych. 

Główne potrzeby dotyczące rozwoju Gminy to: 

 likwidacja bezrobocia, 

  rozwój małych i średnich przedsiębiorstw o nieuciążliwej produkcji lub usługach, 

 wspieranie rozwoju gospodarstw agroturystycznych ze względu na słaby poziom 

gospodarki rolnej wynikający głównie z niskich klas gleb oraz rozdrobnienia 

gospodarstw rolnych, 

 utworzenie zbiorników wodnych, 

 rozbudowa obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, głównie kanalizacji 

sanitarnej, 

 budowa obiektów sportowych, 

 poprawa stanu technicznego dróg gminnych 

Ze względu na istniejące uwarunkowania gmina Skórzec posiada możliwości rozwoju, które 

wynikają z: 

1. Dogodnych połączeń komunikacyjnych (drogowe i kolejowe) z regionem i krajem. 

2. Dobrze rozwiniętej sieci dróg powiatowych i gminnych. 

3. Znacznego udziału ponadlokalnych obszarów o dużych wartościach przyrodniczych, 

pełniących funkcje ekologiczne i krajobrazowe oraz występowanie rzadkich gatunków 

ssaków i ptaków. 

4. Wysokiego poziomu ochrony środowiska oraz dobrze funkcjonującej gospodarki 

odpadami stałymi. 

5. Dobrego stopnia zaspokajania potrzeb w zakresie szkolnictwa podstawowego i 

ponadpodstawowego. 

6. Zasobów siły roboczej o zróżnicowanych kwalifikacjach. 

7. Zasobów atrakcyjnych terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. 

8. Wysokiego wskaźnika wyposażenia w system zbiorowego zaopatrzenia w wodę na 

obszarze całej gminy. 

9. Dobrego poziomu zagospodarowania gruntów rolnych i wspieranie specjalistycznych 

upraw i przetwórstwa spożywczego oraz możliwości rozwoju produkcji rolnej 

metodami ekologicznymi. 
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10. Wolnych terenów pod inwestycje. 

11. Zabytków prawnie chronionych. 

 

 

X. WYSTĘPOWANIE OBSZARÓW NATURALNYCH ZAGROŻEŃ 

GEOLOGICZNYCH 

 

Na terenie gminy Skórzec obszary naturalnych zagrożeń geologicznych nie występują. 

 

 

XI. WYSTĘPOWANIE UDOKUMENTOWANYCH ZŁÓŻ KOPALIN ORAZ 

ZASOBÓW PODZIEMNYCH 

 

Na terenie gminy Skórzec w miejscowości Skórzec występuje złoże piasków kwarcowych 

o udokumentowanych zasobach geologicznych w kat. C1 wynoszących 144 tys. ton. 

 

XII. WYSTĘPOWANIE TERENÓW GÓRNICZYCH WYZNACZONYCH NA 

PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH 

 

1. Obszary górnicze 

1) Obszar górniczy Dąbrówka Stany ustalony został decyzją Wojewody Siedleckiego z 

dnia 27 lutego 1996 r., znak OSG.7512/8/94/96 (pierwsza decyzja koncesyjna z dnia 

10 czerwca 1994 r.). W wyniku prowadzonej od 1994 r. eksploatacji kopaliny 

powstało wyrobisko. 

2) Obszary górnicze ustanowione przez Starostę Siedleckiego: 

 koncesją RB.751-1/4/2003 z dnia 29 lipca 2003 r. dla złoża Teodorów I KN10930 

kruszywa naturalne, obszar górniczy Teodorów I, o powierzchni 6 609 m
2
 

(powierzchnia terenu górniczego – 8 721 m
2
), który wpisano do rejestru obszarów 

górniczych dnia 18 listopada 2003 r. pod numerem 10-7/4/269, 

 koncesją RB.751/1/1/2004 z dnia 8 marca 2004 r. dla złoża Teodorów II kruszywa 

naturalne, obszar górniczy Teodorów II, o powierzchni 19 371 m
2
 (powierzchnia 

terenu górniczego – 27 855 m
2
), 

 koncesją RB.751-1/3/07 z dnia 19 grudnia 2007 r. dla złoża Dąbrówka Ług KN10930 

kruszywa naturalne, obszar górniczy Dąbrówka Ług, o powierzchni 19 016 m
2
, który 
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wpisano do rejestru obszarów górniczych dnia 13 lutego 2008 r. pod numerem 10- 

7/7/498 (zmiana wpisu do rejestru) 

Ponadto Starosta Siedlecki udzielił: 

 w 2004 roku (decyzja RB.751/1/5/2004, z dnia 11 maja 2004 r.) koncesji na 

rozpoznanie złoża kruszywa naturalnego „Teodorów”, we wsi Teodorów, na obszarze 

0,57 ha, 

 w 2008 roku (decyzja RB.751-1/1/08 z dnia 12 maja 2008 r.) koncesji na 

poszukiwanie i rozpoznanie złoża kruszywa naturalnego Dąbrówka Stany I, we wsi 

Dąbrówka Stany, na obszarze ok. 1,97 ha, 

 w 2009 roku (decyzja RŚ.751-1/5/09 z dnia 16 czerwca 2009 r.) koncesji na 

poszukiwanie i rozpoznawanie złoża kruszywa naturalnego „Gołąbek” we wsi 

Gołąbek, na obszarze 1,11 ha. 

 

XIII. STAN SYTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ, W TYM STOPNIA UPORZADKOWANIA GOSPODARKI 

WODNO-ŚCIEKOWEJ, ENERGETYCZNEJ ORAZ GOSPODARKI 

ODPADAMI 

 

1.  Komunikacja 

Gmina Skórzec posiada promienisty układ drogowy i prawie centralne położenie ośrodka 

gminnego. Stwarza to dogodne warunki dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki w 

gminie poprzez dostępność ośrodka gminnego. Obsługa komunikacyjna gminy opiera się 

jedynie na transporcie samochodowym. Z tego powodu bardzo ważnym czynnikiem jest 

sprawny układ komunikacyjny prowadzony drogami o nawierzchni twardej ulepszonej 

(asfaltowej). 

1.1.Powiązania zewnętrzne gminy 

Powiązania zewnętrzne gminy realizują: 

 droga wojewódzka nr 803 Siedlce-Stoczek Łukowski-Garwolin-Wilga, 

 drogi powiatowe, 

Wiodącą funkcję w powiązaniach zewnętrznych pełni: 

 droga wojewódzka, która realizuje powiązania gminy z Siedlcami, Stoczkiem 

Łukowskim, Garwolinem, Borowie, 

 drogi powiatowe realizują powiązania z sąsiednimi gminami: Siedlce (nr 3606W), 



55 

 

Kotuń (nr 3605W, 3606W, 3647W), Wiśniew (nr 3647W), Domanice (nr 3653W, 

3605). 

1.2. Analiza funkcjonalno - techniczna 

Droga wojewódzka 

Droga wojewódzka nr 803, Siedlce-Stoczek Łukowski-Garwolin-Wilga o funkcji 

regionalnej, realizująca powiązania gminy z Siedlcami, Stoczkiem Łukowskim, Garwolinem 

oraz gminami: Wodynie, Stoczek Łukowski, Borowie. Posiada nawierzchnię bitumiczną o 

szerokości 5,0 – 7,0 m. Droga przebiega przez centrum m. Skórzec oraz przez tereny 

zabudowane wsi Dąbrówka-Ług, Grala Dąbrowizna i Żebrak. Długość drogi na terenie gminy 

wynosi 12,3 km. 

Drogi powiatowe 

 nr 3605 W Kotuń-Chlewiska-Nowaki-Skórzec- do drogi Siedlce-Wólka Zastawska- 

realizująca powiązania Skórca z zachodnią częścią gminy Domanice. Powinna 

realizować powiązania z gminą Kotuń jednak na swoim odcinku posiada nawierzchnię 

gruntową. Szerokość jezdni 4,0 – 5,5 m. długość drogi na terenie gminy wynosi ca 

10,4 km, 

 nr 3645 Dąbrówka Stany-Czerniejew-Ozorów realizująca powiązania wewnętrzne w 

zachodniej części gminy Skórzec oraz za pośrednictwem drogi nr 3605 z drogą 

wojewódzką nr 803 a poprzez drogę 3647 z gminą Kotuń. Ma nawierzchnię 

bitumiczną o szerokości 5,0 m. długość drogi ca 5,5 km, 

 nr 3647 Żeliszew Podkościelny-Wodynie powinna realizować powiązania zachodnie 

części gminy z gminami Kotuń i Wodynie, jednak na znacznych odcinkach ma 

nawierzchnię gruntową . szerokość jezdni 5,5 ma. Długość drogi na terenie gminy ca 

5,7 km, 

 nr 3653 Olszyc Włościański-Żebrak powinna realizować powiązania z południowo-

zachodnią częścią gminy Domanice lecz ma część nawierzchni gruntowej naturalnej. 

Szerokość jezdni 4,7 – 6,0 m. długość drogi ca 3,8 km. 

 

Drogi gminne 

Zgodnie z uchwałą nr 255/213/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 lutego 

2009 r. drogi gminne stanowią następujące drogi: 

 nr 360901W Trzciniec – gr. gm. Wodynie – Ruda Wolińska, 

 nr 360902W Kol. Żelków – gr. gm. Siedlce–Teodorów-Gołąbek gr. gm. Domanice, 
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 nr 360903W Trzciniec-Kopcie – gr. gm. Domanice, 

 nr 360904W Grala-Drupia – gr. gm. Domanice-Przywory Duże, 

 nr 360905W Trzemuszka – gr. gm. Kotuń-Ozorków, 

 nr 360906W 360912 (Nowaki-Dąbrówka Stany) – Skórzec, 

 nr 360907W Skórzec-Wólka Kobyla, 

 nr 360908W Żebrak-Kłódzie, 

 nr 360909W Dąbrówka Stany – dr. gm. 360908W (Żebrak-Kłódzie), 

 nr 360910W Czerniejew-Kłódzie, 

 nr 360911W Czerniejew-Nowaki, 

 nr 360912W Nowaki-Dąbrówka Niwka-Dąbrówka Stany, 

 nr 360913W Dąbrówka Niwka – gr. gm. Kotuń-Dąbrówka Wyłazy, 

 nr 360914W Dąbrówka Ług-Dąbrówka Niwka, 

 nr 360915W dr woj. 803 – Kol. Dąbrówka Wyłazy – Dąbrówka Wyłazy, 

 nr 360916W dr woj. 803 – Zelków – Kol. Żelków, 

 nr 360917W dr woj. 803 Żelków – dr. woj. 803, 

 nr 360918W Wołyńce – gr. gm. Siedlce-Teodorów – dr. woj. 803, 

 nr 360919W dr woj. 803 – dr. gm. 360907W (Skórzec-Wólka Kobyla), 

 nr 360920W Kol. Skórzec-Kol. Dąbrówka Stany – dr gm. 360909W. 

Drogi gminne realizują powiązania zewnętrzne gminy bliskiego zasięgu, powiązania 

wewnątrzgminne oraz obsługują przyległe zagospodarowanie. Na terenie gminy jest 64 km 

dróg gminnych, z tego ca 30 km ma nawierzchnię bitumiczną. Pozostałe drogi mają 

nawierzchnię żwirową lub gruntową. 

Większość dróg gminnych nie spełnia warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać drogi tej kategorii. 

Na terenie gminy występują inne drogi nie zaliczone do kategorii dróg gminnych, a 

spełniające ważną funkcję w zagospodarowaniu terenu. Są to drogi ogólnodostępne. Niektóre 

z tych dróg posiadają przekroje uliczne i mają ulepszoną nawierzchnię. 

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych drogi w/w są drogami wewnętrznymi. 

1.3. Komunikacja publiczna 

Gmina oddalona jest od linii kolejowej i dróg głównych ruchu przyspieszonego. 

Gmina obsługiwana jest przez komunikację autobusową. Przez teren gminy prowadzone 

są relacje regionalne (Siedlce-Warszawa przez Seroczyn), (Siedlce-Garwolin) oraz lokalne z 

sąsiednimi gminami i wewnątrzgminne. 
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1.4. Zaplecze techniczne 

Na terenie gminy istnieje stacja paliw w miejscowości gminnej. Obsługę techniczną 

pojazdów i sprzętu rolniczego prowadzą prywatne warsztaty położone na terenie gminy 

Skórzec oraz na terenie miasta i gminy Siedlce. 

1.5. Charakterystyka sieci drogowej 

Dane charakteryzujące stan sieci drogowe: 

 długość dróg wojewódzkich – 12,3 km o nawierzchni asfaltowej, 

 długość dróg powiatowych – 35,8 km o nawierzchni asfaltowej – 28,7 km, 

 długość dróg gminnych – 64,0 km o nawierzchni asfaltowej – 30 km. 

Ogólna długość dróg publicznych na terenie gminy Skórzec wynosi 112 km w tym o 

nawierzchni asfaltowej 71 km. 

Wskaźnik gęstości dróg publicznych na terenie gminy Skórzec wynosi – 94 km/100 km
2
. 

Wskaźnik gęstości dróg o nawierzchni asfaltowej wynosi 60 km/100 km
2
. 

Wskaźnik długości dróg o nawierzchni asfaltowej do ogólnej długości dróg wynosi 64 ^. 

1.6. Uwarunkowania wynikające ze stanu wyposażenia gminy w infrastrukturę 

komunikacyjną 

 podstawowy układ dróg publicznych zostanie rozbudowany o projektowaną autostradę 

A-2, 

 zasadniczym problemem do rozwiązania jest poprawa stanu technicznego istniejących 

dróg poprzez dostosowanie parametrów technicznych do normatywnych dla 

poszczególnych kategorii i wybudowanie nawierzchni asfaltowej na wszystkich 

drogach, 

 w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, rowerowego i pieszego należy w 

terenach zabudowanych wybudować chodniki i w miarę potrzeb ścieżki rowerowe, 

 gmina ma dość dogodny układ połączeń autobusowych zewnętrznych, utrudniona jest 

komunikacja wewnątrz gminy. 

2.Infrastruktura sanitarna 

2.1. Zaopatrzenie w wodę 

System zaopatrzenia w wodę gminy Skórzec oparty jest na czterech stacjach ujmowania i 

uzdatniania wody zlokalizowanych we wsiach: Teodorów, Grala Dąbrowizna, Czerniejew w 

gminie Skórzec oraz z ujęcia wody Sekuła II zlokalizowanego na terenie miasta Siedlce. 

Z dwóch studni głębinowych w Teodorowie, o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych 

18m
3
/h (Q śr. d = 82 m

3
/d), prowadzony jest pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu 
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wiejskiego „Teodorów”. 

Z dwóch studni głębinowych w miejscowości Grala Dąbrowizna, o zatwierdzonych 

zasobach eksploatacyjnych 45 m
3
/h prowadzony jest pobór wód podziemnych dla potrzeb 

wodociągu grupowego (wcześniej pobór dla potrzeb ww. wodociągu prowadzono z jednej 

studni głębinowej). 

Pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu grupowego „Czerniejew” prowadzony 

jest z jednej studni głębinowej w miejscowości Czerniejew, o zatwierdzonych zasobach 

eksploatacyjnych 80 m
3
/h. 

Zaprzestano poboru wód podziemnych z trzech studni głębinowych dla potrzeb 

wodociągu wiejskiego Dąbrówka Ług w ilości Q max. d = 650 m
3
/d, q max. h = 51 m

3
/h (decyzją 

starosty siedleckiego z dnia 6 stycznia 2009 r., znak: RŚ.6223/21/08, nałożono obowiązek 

trwałego odłączenia i zabezpieczenia studni). Studnie zostały wyłączone z eksploatacji ze 

względu na pogorszenie się jakości wody (woda dostarczana jest z Czerniejewa). 

Gmina Skórzec posiada dobrze rozwiniętą gospodarkę zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 

      Na koniec pierwszego półrocza 2011 roku z wodociągu zbiorowego korzystało około 

90% mieszkańców gminy. Nie korzystali z niego tylko mieszkańcy wsi Boroszków.    

Zużycie wody z wodociągów w 2009 roku wynosiło 29,5 m
3
 w przeliczeniu na 1 

odbiorcę, a 17,6 m
3
 w przeliczeniu na 1 mieszkańca.  

2.2. Odprowadzanie ścieków 

W miejscowości Skórzec funkcjonuje zmodernizowana oczyszczalnia ścieków typu 

Biovac o przepustowości 400 m
3
 Id pracująca w technologii SBR mechaniczno-biologicznej, 

z punktem zlewnym do przyjmowania ścieków dowożonych. W końcu 2010 roku sieć 

kanalizacyjna obejmowała wsie: Skórzec, Dąbrówka-Ług, Dąbrówka Stany, Gołąbek i 

Czerniejew. Liczba połączeń do sieci wynosiła 722, a szacunkowa liczba korzystających - 

około 40% mieszkańców gminy. W 2011 roku wybudowana już została sieć kanalizacyjna 

we wsi Ozorów, a w budowie znajduje się sieć we wsi Nowaki. W budowie jest także 

oczyszczalnia ścieków o przepustowości 150 m
3

/d w Żelkowie, która docelowo przyjmie 

ścieki ze wsi: Żelków, Boroszków, Dąbrówka-Niwka, Stara Dąbrówka, Dąbrówka Wyłazy i 

Teodorów. 

2.3. Gospodarka odpadami stałymi 

Odpady komunalne powstające na terenie gminy są zbierane i wywożone na gminne 

wysypisko. Odpady z gospodarstw domowych gromadzone są w typowych pojemnikach, a z 

obiektów użyteczności publicznej w kontenerach. Szkło i plastik gromadzone są w osobnych 

workach. Za unieszkodliwianie odpadów przemysłowych odpowiadają ich wytwórcy. 
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Aktualnie (maj 2011 rok) zawartych jest 1377 umów na odbiór odpadów z gospodarstw 

domowych, co oznacza, że około 400 gospodarstw domowych nie jest objęta umowami.  

2.4. Zaopatrzenie w ciepło i gaz 

Ogrzewanie budynków realizowane jest indywidualnie ze źródeł ciepła głównie na paliwo 

stałe.Teren gminy nie jest zgazyfikowany. 

3. Elektroenergetyka 

3.1. Powiązania zewnętrzne  

 Przez teren gminy Skórzec  przebiega kilka linii elektroenergetycznych realizujących 

infrastrukturalne połączenia zewnętrzne tej gminy z gminami sąsiednimi. Pracują one w  

systemie sieci dystrybucyjnych stanowiących własność PGE Dystrybucja S.A. Oddział 

Warszawa. Połączenia te tworzy sieć pięciu  dystrybucyjnych, magistralnych linii średniego 

napięcia 15 kV dostarczających energię elektryczną na teren gminy Skórzec  ze stacji 110/15 

kV w Kotuniu i Siedlcach (stacja SDM). 

Gmina nie posiada obecnie sieci elektroenergetycznych wysokich i najwyższych napięć. 

3.1.1. Zasilanie gminy energią  elektryczną średniego napięcia 15 kV 

Gmina Skórzec  nie posiadając na swym terenie źródła energii SN 15 kV, zasilana jest 

w podstawowym układzie pracy linii SN ze stacji 110/15 kV zlokalizowanych  w Kotuniu i 

Siedlcach (stacja  o symbolu SDM). 

W pewnych przypadkach awarii lub konserwacji linii SN 15 kV zasilanych ze stacji 

zasilania podstawowego, część gminy Skórzec  być może być przejściowo zaopatrywana w 

energię ze stacji 110/15 kV w Mrozach i Stoczku Łukowskim. 

 Stacja w Kotuniu posiada  dwa transformatory 110/15 kV o mocach po 10 MVA, a 

stacja SDM w Siedlcach również dwa, lecz o mocach po 16 MVA. Według informacji  PGE 

Dystrybucja obydwie stacje  mają jeszcze odpowiednie zapasy mocy i są ogólnie dobrym 

stanie technicznym, natomiast istotnym   problemem jest zbyt duża odległość od stacji 110/15 

kV w Mrozach i Stoczku Łukowskim, dlatego ich znaczenie dla awaryjnego zasilania gminy 

Skórzec jest mocno ograniczone.    

Największe znaczenie w zasilaniu gminy  Skórzec  ma obecnie stacja110/15 kV  w 

Kotuniu, która w podstawowym układzie połączeń sieci magistralnej SN 15 kV zasila ok. 61,1% 

wiejskich stacji transformatorowych 15/0,4 kV. Pozostałe 38,9% przypada na stację 110/15 kV w 

Siedlce SDM. 

3.1.2. System magistralnych linii SN 15 kV 

W podstawowym zasilaniu gminy Skórzec  udział bierze pięć  magistralnych  linii SN 

15 kV, przy czym ciągi główne (trzony) wszystkich przebiegają przez tereny gminy.  Linie 
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magistralne i powiązania międzymagistralne wyposażone są w odłączniki realizujące stałe 

podziały zasilania, które wraz z odłącznikami sekcyjnymi umożliwiają w stanach awaryjnych 

i przy czynnościach konserwacyjnych przełączanie zasilania z podstawowego na rezerwowe. 

W ciągu ostatnich kilku lat PGE Dystrybucja Rejon Energetyczny Siedlce wykonał w 

miejscach połączeń linii głównych sterowane radiowo punkty odłącznikowe, które w 

sytuacjach awaryjnych i pracach eksploatacyjnych pozwalają na szybkie przełączenie 

zasilania.  

Linia  Kotuń - Skórzec 

Ma największe znaczenie w systemie zasilania gminy Skórzec, bowiem w podstawowym 

układzie połączeń zasila 24,7% pracujących w tej gminie wiejskich stacji  15/0,4 kV.  Trzon linii  

jest w dobrym stanie technicznym, posiada przewody   AFL 70 mm
2
. Linia posiada połączenie z 

liniami Kotuń- Cisie i Kotuń-Żeliszew oraz linią zasilaną ze stacji 110/15 kV w Stoczku 

Łukowskim. 

W podstawowym układzie połączeń linia zasila wsie: Nowaki, Czerniejew, Dąbrówka 

Stany, Skórzec (część), Grala Dąbrowizna, Wólka Kobyla, Żebrak, Trzciniec. 

Linia  Siedlce SDM – Żelków 

W układzie podstawowym zasila 23,4% ogółu zlokalizowanych w omawianej gminie 

stacji trafo 15/0,4 kV -  we wsiach: Dąbrówka Wyłazy, Dąbrówka Ług (część), Żelków. 

Trzon linii jest w dobrym stanie technicznym, ma ona możliwości awaryjnego przełączenia  

do zasilania z magistrali Kotuń – Cisie i Kotuń -Skórzec. 

Linia  Kotuń – Cisie 

Zasila  18,2% stacji 15/0,4 kV  we wsiach Boroszków, Stara Dąbrówka, Dąbrówka 

Niwka, Skórzec (część), Dąbrówka Ług, (część). Trzon linii jest w dobrym stanie 

technicznym, posiada przewody AFL 70 mm
2
. Połączenia rezerwowe dla tej linii tworzą linie 

Kotuń –Skórzec i Siedlce SDM- Żelków. 

Linia  Kotuń – Żeliszew  

Zasila również (w układzie podstawowym) 18,2% gminnych stacji trafo 15/0,4 kV we 

wsiach Ozorów, Skarżyn, Dobrzanów  i Kłódzie. Trzon linii jest w dobrym stanie, posiada 

przewody AFL 70 mm
2
. Rezerwowe połączenia to linia Kotuń – Skórzec, Kotuń – Bojmie i 

linia ze stacji 110/15 kV w Mrozach. 

Linia Siedlce SDM- Domanice 

Jest jedną z najdłuższych i najbardziej obciążonych linii magistralnych na terenie RE 

Siedlce. Zasila tereny wsi Teodorów, Gołąbek i Drupia, co daje 15,5 % stacji 15/0,4 kV 

gminy Skórzec. Praktycznym połączeniem rezerwowym jest dla tej magistrali linia Siedlce 
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SDM – Łuków.  Trzon linii jest w dobrym stanie technicznym.   

Jak wynika z powyższego zestawienia, gmina Skórzec  zasilana jest systemem pięciu 

wzajemnie rezerwujących się magistralnych linii SN 15kV, będących ogólnie w dobrym 

stanie technicznym i mających możliwości połączeń awaryjnych z kilkoma dalszymi liniami 

magistralnymi. 

Dobrze ubezpieczone jest zasilanie gminnej wsi Skórzec, gdyż ma ona połączenie z 

trzema magistralami biorącymi udział w podstawowym i rezerwowym zasilaniu gminy. 

W podsumowaniu stwierdzić należy, że gmina ma dobre uwarunkowania rozwoju 

wynikające z dostawy energii elektrycznej SN 15kV za pomocą dobrze rozbudowanego 

systemu magistralnych linii średniego napięcia. 

Niekorzystnie wyróżnia się  zasilanie wsi Skarżyn, Kłódzie, Dobrzanów, Żebrak, Grala 

Dąbrowizna, Wólka Kobyla, gdyż dostawa energii SN 15 kV odbywa się tam z pomocą 

długich, promieniowych, linii średniego napięcia. 

3.2. Uwarunkowania wewnętrzne 

3.2.1. Lokalne sieci dystrybucyjne  

 Tworzą je  urządzenia (stacje trafo 15/0,4 kV wraz z zasilającymi je odcinkami linii 

SN 15kV, linie niskiego napięcia  nN 0,4 kV), których zadaniem jest zaopatrzenie w energię 

elektryczną niskiego napięcia odbiorców poszczególnych wsi. W gminie Skórzec  urządzenia 

lokalne to w olbrzymiej większości  promieniowo zasilane sieci napowietrzne. 

  W dobrym stanie technicznym są  sieci lokalne wybudowane lub całkowicie 

zmodernizowane od początku lat 80-tych do chwili obecnej, zapewniają  bowiem dostawy 

energii elektrycznej niskiego napięcia o właściwych parametrach technicznych, co stanowi 

ważne, pozytywne uwarunkowanie społeczno- gospodarczego rozwoju wsi. W gminie 

Skórzec  są to: Czerniejew, Dąbrówka Ług, Dąbrówka Stara, Dąbrówka Wyłazy, Drupia, 

Grala Dąbrowizna, Nowaki, Ozorów, Teodorów, Trzciniec, Żebrak, Żelków, czyli łącznie 12 

wsi, co stanowi 57,1% ogółu wsi gminy.  

 Wymienione wsie posiadają wystarczające ilości stacji trafo 15/0,4 kV z 

transformatorami o odpowiednich zapasach mocy, linie niskiego napięcia mają w trzonach 

przewody o odpowiednio dużych przekrojach, odpowiednio dobrano też długości 

poszczególnych obwodów linii uwzględniając wzrost obciążenia i możliwość 

perspektywicznego przyłączenia nowych odbiorców. 

 Następną grupę stanowią wsie posiadające sieci lokalne o zróżnicowanym stanie 

technicznym, część sieci – zwłaszcza linie SN 15 kV i stacje trafo 15/0,4 kV  zostały  

zmodernizowana, natomiast  części sieci wybudowane głównie   w latach  60- tych  i 70-tych 
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pozostały do późniejszej modernizacji. W gminie Skórzec są to wsie: Dąbrówka Stany, 

Kłódzie,  Skórzec, Gołąbek, Wólka Kobyla (23,8% wsi gminy). 

Ostatnią, nieliczną już  grupę (Boroszków, Dąbrówka Niwka, Dobrzanów, Skarżyn) 

stanowią wsie posiadające lokalne urządzenia elektroenergetyczne ogólnie w złym stanie 

technicznym. Zbudowano je  w latach 1960 tych ubiegłego wieku z użyciem stacji ŻH 15 i 

linii na słupach żelbetowych, ale przewodami o małym przekroju i o zbyt dużych długościach 

obwodów linii nN. Nie prowadzono w tych wsiach istotnych prac modernizacyjnych, więc 

sieci są tam już przestarzałe i wyeksploatowane.  

Jest to powodem występowania dużych spadków napięć u odbiorców zlokalizowanych 

na końcach obwodów, wysoki  jest też stopień awaryjności tych linii. 

Stacji najstarszych typu ŻH 15  pracuje w gminie Skórzec  jeszcze 17 sztuk (22,1%), 

natomiast stacji nowych typów jest 16 sztuk (18,2%). Pozostałe 59,7% to stacje z  lat 70-tych 

i 80-tych. 

Od roku 1996 do chwili obecnej istotne prace modernizacyjne sieci SN i nN 

przeprowadzono w 9 wsiach gminy Skórzec. Łącznie zmodernizowano lub wybudowano jako 

nowe 16 stacji trafo 15/0,4 kV, co istotnie poprawiło ogólny stan techniczny  

elektroenergetycznych sieci lokalnych gminy. 

Według danych na koniec lipca roku 2011 stan techniczny lokalnych sieci 

elektroenergetycznych  zasilających wsie  gminy Skórzec  przedstawia się   następująco: 

 stan dobry -  57,1 % wsi , w roku 1996  było 52,4%, 

 stan średni – 23,8 wsi, w roku 1996 było 14,3%, 

 stan zły – 19,1% wsi, w roku 1998 było 33,3%. 

Jak widać z porównania, nastąpiła dość istotna zmiana na lepsze, zwłaszcza   w ostatniej 

grupie wsi. Przeprowadzone prace remontowe spowodowały poprawę parametrów zasilania w 9 

wsiach ( 42,8%)  wsi gminy Skórzec. 

Stan techniczny lokalnych sieci elektroenergetycznych pokazano na rysunku nr .......... 

4. Telekomunikacja 

Na terenie gminy Skórzec działa obecnie jeden operator świadczący usługi 

telekomunikacyjne w systemie stacjonarnym (za pomocą łączy przewodowych i drogą 

radiową). Jest to Telekomunikacja Polska S.A. We wsiach Skórzec, Czerniejew, Gołąbek i 

Żelków pracują wyniesione elementy siedleckiej centrali telefonicznej. Są to szafy 

dostępowe, z których wyprowadzono łącza przewodowe obsługujące abonentów w zakresie 

połączeń głosowych i szerokopasmowego Internetu. W bliskich okolicach węzłów 
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dostępowych szybkość Internetu może osiągać 6 Mb/sek, dalej spada nawet do poniżej 

2Mb/sek. 

Pozostałe wsie gminy korzystają z łączy telekomunikacyjnych w systemie radiowym za 

pomocą – masztu dostępu radiowego TP S.A. zlokalizowanego we wsi Dąbrówka Ług. 

Łączność ta jest zawodna, a zakres usług mocno ograniczony, Internet jest wolny i awaryjny. 

W zasięgu telefonii komórkowej znajduje się cały obszar gminy, choć zasięg 

poszczególnych operatorów jest ograniczony. Na terenie gminy znajdują się dwa maszty 

telefonii komórkowej, z których korzystają abonenci wsi położonych w centrum, natomiast 

wsie leżące na peryferiach gminy znajdują się w zasięgu stacji bazowych zlokalizowanych w 

gminach sąsiednich. 

W trakcie przygotowań są dwie inwestycje, z których jedna sieci ORANGE oferować 

będzie również szerokopasmowy Internet. 

 

 


