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WSTĘP 

 Plan Odnowy Miejscowości Somianka jest dokumentem określającym strategię rozwoju 

miejscowości na lata 2014-2021. Jego celem jest zapewnienie zrównoważonego i trwałego rozwoju 

miejscowości jako miejsca zamieszkania i zaplanowanie oraz przeprowadzenie tego w sposób 

zgodny z oczekiwaniami mieszkańców.  

Plan zawiera charakterystykę miejscowości, jej historię, a także poddaje analizie zasoby 

miejscowości, które mogą zostać wykorzystane w celu jej odnowy. Dokument zawiera również 

analizę SWOT obrazującą mocne i słabe strony miejscowości oraz stojące przed nią szanse i 

zagrożenie płynące z otoczenia. Przedstawione zostały również planowane kierunki rozwoju, a 

także zadania, których realizacja pozwoli na osiągnięcie założonych celów, wraz z szacunkowym 

kosztorysem i harmonogramem. Plan Odnowy Miejscowości Somianka ma się przyczynić przede 

wszystkim do aktywizacji mieszkańców oraz poprawy standardu ich życia, a w konsekwencji do 

podniesienia atrakcyjności całej miejscowości.  

 Niniejszy plan jest dokumentem otwartym mogącym podlegać aktualizacji w zależności od 

zmieniających się uwarunkowań ekonomiczno-społecznych oraz oczekiwań mieszkańców.  
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1.  CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWO ŚCI, W KTÓREJ B ĘDZIE 
REALIZOWANA OPERACJA 

a)  położenie miejscowości, przynależność administracyjna, wielkość, liczba ludności 

Miejscowość Somianka położona jest w prawym pasie rzeki Bug, około 40 km na 

północny wschód od Warszawy, na osi drogi krajowej Wyszków – Wierzbica.  

Gmina Somianka zajmuje powierzchnię 116 km2, co stanowi 13,2% powierzchni 

powiatu wyszkowskiego. Powierzchnia sołectwa Somianka wynosi 0,675km².  

Somianka liczy 474 mieszkańców (wg danych ewidencji ludności na 01.01.2014 r., dane 

Urząd Gminy w Somiance) 

Somianka to miejscowość, w której doskonałe warunki do wypoczynku i turystyki 

sprzyjają napływowi turystów, zwłaszcza tzw. turystów weekendowych. Dysponując 

odpowiednimi terenami gmina liczy na dalszy rozwój zabudowy rekreacyjnej, sportowej 

i turystycznej,. 

Gmina Somianka graniczy z następującymi gminami: Rząśnik, Wyszków, Zatory, 

Serock i Dąbrówka. 

 

  

 

Somianka 
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Wieś liczy 474 mieszkańców (stan na 01.01.2014r). Przekrój statystyczny struktury ludności  w 

miejscowości przedstawia poniższa tabela.  

Tab. 1. Przekrój statystyczny struktury ludności  w miejscowości Somianka. 

Wyszczególnienie Wartość 

Stan ludności ogółem, w tym: 474 

Kobiety 241 

Mężczyźni 233 

Ludność w wieku przedprodukcyjnym (0-17) 88 

Ludność w wieku produkcyjnym (18-64) 314 

Ludność w wieku poprodukcyjnym (65+) 67 
Źródło: dane uzyskane z Urzędu Gminy Somianka  

 

b)  Historia miejscowości ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń mających wpływ 
na powstanie układu przestrzennego 
 Według badacza nazw miejscowych północnego Mazowsza K. Zierhoffera nazwa 

Somianka po raz pierwszy pojawiła się w aktach diecezji płockiej w 1503 roku. 

Wymieniono tam nazwy: de Slomyankya, de Somyankya oraz Szomyankya. W spisie 

podatkowym z 1578 roku wymieniano już Somianka. Trudno jest w pełni wyjaśnić tą 

nazwę. Zierhoffer uważał, że mogła to być nazwa topograficzna lub też nazwa 

dzierżawcza od nazwy osobowej „Som", 

powstałej od gwarowego słowa som, czyli sum, ryba denna z rodzaju sumowatych. 

Prawdopodobne jest też powstania nazwy od słowa „słoma" (de Slomyankya). 

Somianka była już wtedy (XVI wiek) największą miejscowością pośród 

czterech ówcześnie istniejących w ramach dóbr zakonnych (Somianka, Plodi, Volka 

Somienska, Barczicze). Wieś była zorganizowana na prawie niemieckim. Chłopi mieli 

ściśle określone prawa i obowiązki, dzierżawili ziemię opłacając czynsz. Mieli prawo 

wychodu, czyli prawo odejścia ze wsi po spełnieniu pewnych obowiązków. Na czele 

wsi stał sołtys (zwany też wójtem) posiadający to stanowisko na prawach 

dziedzicznych. Sołtys miał prawo zakładania karczem, jatek. Przysługiwało mu prawo 

do 1/6 części z czynszów i 1/3 z opłat sądowych. Bardzo ważnym uprawnieniem było 

przewodniczenie sołtysa w ławie wiejskiej, czyli w sądzie wiejskim. Sąd dla tych 

czterech wsi zakonnych znajdował się w Barcicach. Sołtysem w Somiance w drugiej 

połowie XVI wieku był Paweł (Paulus advocatus villae). Wieś liczyła 14 łanów, jeden 

łan obsiewało średnio 2 gospodarzy, co daje liczbę 28 gospodarzy. Przy liczbie 5 osób w 

każdej rodzinie mogło tu mieszkać około 150 osób z rodzin kmiecych. Mieszkała tu 
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również 1 rodzina zagrodników (ubożsi chłopi) oraz jedna rodzina rzemieślnicza. 

W 1688 roku w Somiance wybudowano drewnianą kaplicę, która w połowie 

XVIII wieku pełniła funkcje kościoła parafialnego parafii Barcice. Istniała do 

początków XIX wieku, została wtedy rozebrana. 

Somianka stanowiła dobra zakonne aż do 1798 roku, kiedy to została przejęta 

przez rząd pruski i włączona do dóbr narodowych (rządowych) Brańszczyk, 

skupiających wiele dawnych dóbr kościelnych w tym terenie. Według danych z tego 

okresu miejscowy folwark liczył 3 041 mórg. 

W 1807 roku dobra Brańszczyk została przejęte przez rząd Księstwa 

Warszawskiego i następnie przez rząd Królestwa Polskiego. Zarządzała nimi 

Komisja Skarbu Królestwa Polskiego. W tym czasie dobra Brańszczyk podzielono 

na mniejsze dobra. W 1819 roku dokonano dokładnego przeglądu poszczególnych wsi 

(lustracja). Wynika z niego, że w tymże roku w Somiance było 4 gospodarzy 

czterodniowych (pracujących po 4 dni w tygodniu na polach folwarcznych), odrabiali 

oni po 104 dni pańszczyzny rocznie sprzężajem (pług, brony wołami) i 104 pieszo. 

Dodatkowo oddawali po 8 zł hiberny, 1 gęś, 30 jaj, 2 kapłony, 3 łokcie przędzy rocznie 

na rzecz folwarku. Mieszkało tu również 27 gospodarzy trzydniowych, którzy odrabiali 

78 dni sprzężajem i tyle samo pieszo. Oddawali po 6 zł hiberny, 1 gęś, 20 jaj, 2 

kapłony, 5 łokci przędzy. We wsi był też kowal i arendarz (dzierżawca) karczmy. 

Razem we wsi mieszkało 158 osób (33 mężczyzn, 32 kobiety, 32 synów, 19 córek 

młodszych, 11 synów młodszych, 5 córek starszych (pow. 10 lat) oraz 20 parobków i 6 

dziewcząt. Wśród nich było 7 Żydów (arendarze karczmy). W całej wsi naliczono 12 

koni, 10 wołów, 56 krów, 28 jałowic, 41 świń, 990 owiec, Uprawiano głównie: żyto, 

owies, jęczmień, groch, grykę, proso. Przy folwarku było pół morgi chmielu. W 

folwarku mieszkało 20 fornali: 5 parobków, 5 dziewek, 3 pasterzy, 3 chłopaków, 2 

włodarzy i 2 owczarzy. 

Wieś rozwijała się pomyślnie, w 1827 roku notowano już 36 domów i 278 

mieszkańców. 

W początkach XIX wieku dobra Somianka należały do rządu. Po upadku 

powstania listopadowego właścicielem tych dóbr został baron Konstanty Judyt Puszet 

(Puszet du Puget). Była to rodzina pochodząca z Francji, która w pierwszej połowie 

XVIII wieku uzyskała polskie szlachectwo. Była to rodzina bardzo zasłużona dla Polski. 

Ojciec Konstantego, Antoni Puszet, był znanym żołnierzem napoleońskim i przywódcą 

powstania listopadowego w północno-wschodniej Polsce. Po upadku powstania 

pozostał na emigracji. Jego jedyny syn Konstanty Judyt (1822-1882) obrał inną drogę. 
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Miał dobre stosunki z Rosjanami i w 1854 roku otrzymał potwierdzenie swojego tytułu 

barona. Puszet kupił od rządu rosyjskiego dobra Somianka. Baron Puszet zapewne tu 

zamieszkał w nowo wybudowanym dworze. Niewiele wiadomo o Konstantym Puszecie. 

Jego przodkowie zasłużyli się w historii Polski, potomkowie również, o nim nie 

wspomina się wiele. Ożenił się z Ludwiką z Bratoszewskich i miał jednego syna: Jana 

Antoniego (ur. 1851). Baron Konstanty Puszet zmarł w 1882 roku w Krakowie, gdzie 

głównie mieszkał. 

W lutym 1863 roku obszary między Narwią i Bugiem były miejscem działania 

oddziału partyzanckiego Zygmunta Padlewskiego, który dysponując kilkuset osobową 

partią przez pewien czasach zadawał straty wojskom rosyjskim. Dopiero w marcu 

Padlewski wycofał się z tych terenów przekazując władze wojskową Ignacemu 

Mystkowskiemu. Kolejne nasilenie walk miało miejsce późną wiosną i latem 1863 

roku. Dnia 22 czerwca 1863 roku między Popowem i Serockiem chłopi zaatakowali 

rotę piechoty rosyjskiej. Po przybyciu posiłków powstańcy wycofali się. Jak widać 

miejscowi chłopi wzięli udział w powstaniu. Po upadku powstania władze aresztowały 

między innymi Józef Słonczyńskiego z Somianki i Franciszka Sokulskiego z Popowa, 

których skazano na ciężkie roboty na Syberii. 

Po upadku powstania nastąpiło uwłaszczenie ziemi dworskiej, ziemia użytkowana 

przez chłopów stała się ich własnością. W tym czasie w Somiance powstały 72 

gospodarstwa rolne (osady) na 624 morgach ziemi. Mieszkało tu więc, ponad 70 rodzin 

chłopskich. Warto wspomnieć, że władze utworzyły samorządową gminę Somianka, w 

skład której wchodziło większość obecnych terenów gminy. 

Opis Somianki można znaleźć w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego z 

1890 roku. Somianka- wieś, folwark i dobra nad rzeką Bug, powiat pułtuski, gmina 

Somianka, parafia Barcice, odległość od Pułtuska 21 wiorst. Posiada gorzelnię (1875), 

browar, cegielnię, pokłady żwiru i kamienia wapiennego. Jak widać były to 

rozwinięte gospodarczo dobra. W 1875 roku dobra Somianka alias Słomianka składały 

się z folwarków: Somianka, Płudy i Wólka Somiańska oraz nomenklatur: Struga i Kępa. 

W sumie zajmowały 4 372 morgi gruntów. W skład dóbr przed 1864 rokiem wchodziły 

wsie, które uległy uwłaszczeniu: Somianka gdzie powstało 72 gospodarstwa na 624 

morgach ziemi, Wólka Somiankowska, Płudy, Barcice, Kępa, Zacisze i Ulasek. 

W gminie Somianka przeważała wielka własność ziemska. Według danych z 

1894 roku aż 50% ziemi użytkowanej było przez dwory, 47 % przez chłopów i tylko 3% 

przez potomków drobnej szlachty. 

W 1903 roku całą gubernię warszawską nawiedziła katastrofalna powódź. Wody 



Plan odnowy miejscowości Somianka 2014 – 2021 

 

 8 

Narwi, Wisły i Bugu zalały wiele pól. W 1904 roku nastąpiła z kolej wielka susza i 

nieurodzaj ziemniaków. 

Wiosną 1905 roku ruch rewolucyjny objął cały kraj. Chodziło głównie o 

polepszenie warunków pracy oraz wprowadzenie języka polskiego do szkół. 

Atmosferę tamtych dni najlepiej oddaje ta prasowa notatka z zebrania gminnego w 

Somiance. W gminie Somianka (20 III 1905J uchwała o języku polskim poszła tak 

dobrze, jak nie trzeba lepiej. Wszyscy powiedzieli, że trzeba wznowić język polski w 

gminie i szkole i ani jeden głos nie był temu przeciwny (....) Na osobnym stole 

pisaliśmy naszą uchwałę, bo główny stół zajęła władza powiatowa pan naczelnik z 

panem komisarzem. Kiedy komisarz odezwał się do jednego gospodarza „mołczy", 

ten mu odpalił śmiało ,froszę, żeby wielmożny komisarz lepiej sam milczał, bo tu nie 

sądy komisarskie, jeno uchwała gminna, co tak stropiło komisarza, że natychmiast 

wyjechał. Naczelnik wtedy przeczytał rozkaz Podgornikowa z Warszawy, że każdy, kto 

będzie przeszkadzał w uchwale w języku rosyjskim zapłaci 500 rubli kary albo odsiedzi 3 

miesiące więzienia. Na to odezwał się jeden z gminiaków „Nie bójcie się chłopcy, 

Sachalin i Sybir wzięli już Japończycy [działo się to podczas wojny rosyjsko-

japońskiej] z czego była wielka ochota, że trudno opisać. Gminiacy uchwalili żeby nie 

przyjmować z gminy papierów rosyjskich, skasować szkółki rosyjskie z wyjątkiem jednej 

szkoły, co do której zrobiono wyraźne zastrzeżenie, aby nauka odbywała się w po 

polsku i żeby religii nauczał ksiądz rzymskokatolicki. 

Od 1882 roku właścicielem dóbr Somianka był Jan Antoni Puszet. Miał on trzy 

żony, z pierwszą Marią de Myło (1853-1899) miał syna Ludwika (1877-1942), znanego 

rzeźbiarza, pisarza i historyka sztuki. W 1879 roku Jan Antoni Puszet opuścił swoją 

pierwszą żonę, następnie nastąpiła separacja i unieważnienie małżeństwa. Jego syn 

Ludwik wychowywał się wraz z matką, ojciec próbował go nawet porwać. Jan Antoni 

Puszet jest wymieniany jako właściciel dóbr Somianka jeszcze w 1906 roku. W tym 

czasie należało do niego 2 809 ha. W następnych latach zapewne sprzedał Somiankę, 

ponieważ nie występuje w spisie właścicieli ziemskich z 1912 roku. Baron Jan Antoni 

Puszet zmarł w 1913 roku. Następnymi właścicielami dóbr być może była rodzina 

Rapackich, tę rodzinę wymienia Katalog zabytków sztuki w Polsce. 

W 1914 roku wybuchła I wojna światowa. W tym rejonie latem 1915 roku 

trwały zacięte walki niemiecko-rosyjskie. Władze rosyjskie wycofując się na wschód 

stosowały taktykę spalonej ziemi. Niszczyli całe wsie. Niemcy wkroczyli tu w dniu 8 

sierpnia. W gminie Somianka po przejściu Rosjan było spalonych sześć wsi i pięć 

dworów. Były to i tak mniejsze straty niż w gminie Wyszków. 
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Na przełomie 1914 i 1915 roku w wielu miejscach w Polsce powstawały tak 

zwane Komitety Obywatelskie, których zadaniem było udzielania pomocy najuboższym 

na zapleczu frontu. W dniu 17 stycznia 1915 roku taki komitet zorganizował się dla 

gmin Wyszków i Somianka. W skład weszli: prezes Tomasz Miszewski, wiceprezes 

Kazimierz Skarżyński, kasjer ks. Podbielski, sekretarz ks. Bolesław Lutyński, 

członkowie ks. Goszczyński, Grąbczewski, Leski, Michałowski, Stanisław 

Pawłowski, Kazimierz Szymoński, Stanisław Wiernicki. Uciążliwa okupacja 

niemiecka skończyła się w listopadzie 1918 roku. 

Po wyzwoleniu w Somiance zorganizowano posterunek policji. Dowódcą 

miejscowego posterunku został kapral Jan Januszewski. 

c)  Przestrzenna struktura miejscowości: dominanta przestrzenna, otwarta przestrzeń 
wspólna, elementy charakterystyczne miejscowości 

Miejscowość położona jest wzdłuż drogi krajowej, drogi powiatowej oraz dróg 

gminnych. Zabudowa Somianki ma charakter typowej ulicówki. Niedużą jej cześć 

stanowi budowa rozproszona, tzw. kolonia. Najczęściej występują budynki jedno i 

dwukondygnacyjne. Zabudowa tworzy jednolity układ. W miejscowości znajduje się 

szkoła, dwa przystanki autobusowe. 

 

2. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁU ŻĄCYCH ODNOWIE 
MIEJSCOWO ŚCI 

 
a)  zasoby przyrodnicze 

Warunki klimatyczne Zaliczane są do gorszych w kraju. Mało korzystne warunki 

nasłonecznienia, jak również stosunkowo częste mgły 

poranne. Duża wilgotność terenu. Średnia temperatura waha 

się od -4°C w zimie, do + 17,3°C latem. Okres wegetacji 

wynosi około 210 dni i trwa od pierwszych dni kwietnia, aż 

do końca października. Opady atmosferyczne to około 440 - 

650 mm na rok. Wiatry mają przeważnie kierunek zachodni. 

Latem wzrasta udział wiatrów północno- wschodnich, a zimą - 

południowo - zachodnich. 

Rzeźba terenu Miejscowość położona w Międzyrzeczu Łomżyńskim, które 

tworzy plejstoceńska wysoczyzna morenowa wyniesiona 90 – 

115 m n.p.m. Obszar reprezentuje typ rzeźby polodowcowej z 
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okresu zlodowaceń. Na obecny wygląd wpłynęły procesy 

erozyjne, w szczególności wody wypływające spod lodowca, 

które ścięły i zdeformowały starsze formy akumulacji 

lodowcowej. Somianka leży na obszarze wysoczyzny 

polodowcowej, której budowa geologiczna oraz skład gleb 

stanowią korzystne grunty pod budownictwo. 

Surowce naturalne Na terenie miejscowości nie występują zasoby surowców 

naturalnych. Cały teren gminy ubogi jest w surowce 

mineralne, a te które występują, są wykorzystywane jedynie 

dla potrzeb lokalnych. 

Zasoby wód  Sieć hydrograficzną tworzą cieki wodne o małych 

przepływach, które w sezonie letnim często wysychają. Brak 

jest naturalnych lub sztucznych zbiorników wód stojących. 

Teren Somianki należy do zlewni Bugu. Od rzeki wieś dzieli 

około 1,5 km. Występujące tu oczka wodne, mokradła, 

bagienka, odcięte zakola rzeczne oraz bagna śródleśne, w 

większości są objęte prawną ochroną krajową jako tzw. użytki 

ekologiczne. Obok cieków wodnych pochodzenia naturalnego, 

występuje tu również sieć rowów melioracyjnych, wynosząca 

obecnie łącznie ok.114 km.  

Somianka, zwodociągowania jest w 99 % (gmina w 97%), 

korzysta z zaopatrzenia w wodę z poziomu 

czwartorzędowego, położonego na głębokości nie 

przekraczającej 150 m, co znacznie obniżyło koszty budowy 

ujęcia. Z budową geologiczną terenu związana jest również 

charakterystyka gleb. W sołectwie, tak jak w gminie, 

dominują gleby bielicowe (46%) o różnym stopniu 

zbielicowania oraz gleby brunatne (43%), przeważnie kwaśne. 

Gleby bagienne (6%) pochodzenia organicznego powstały w 

dolinach i zagłębieniach terenu, w warunkach nadmiernego 

uwilgotnienia, a na terenach z utrudnionym odpływem – gleby 

bagienne torfowe. W niewielkich ilościach występują także 

gleby mineralne (1,5%), czarne ziemie (4%) i gleby aluwialne 

(1%). 
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15% powierzchni gminy zajmują zespoły leśne i zaroślowe. 

Somianka leży na skraju jedynego w gminie zwartego 

kompleksu leśnego (powierzchnia 851 ha). Dominuje tutaj 

drzewostan klasy V i VI. Zespół porastający wyraźnie 

wykształcone wydmy, charakteryzuje duże zróżnicowanie 

przyrodnicze siedlisk leśnych i bogactwo gatunkowe flory i 

fauny. 

W kompleksie leśnym Somianka zachowały się olsy, jeden z 

najpiękniejszych typów lasu, choć niedostępny i nieprzyjazny 

dla człowieka, których drzewostan buduje prawie wyłącznie 

olsza czarna: strzeliste, smukłe drzewo o ciemnej korze. Olsy 

porastają tereny z wysokim poziomem wód gruntowych, o 

utrudnionym odpływie, a okresowo całkowicie zatapiane. 

Stanowią ciekawostkę przyrodniczą, gdyż w naturalnej, 

pierwotnej formie stają się w Polsce coraz rzadsze. 

 

b)  Dziedzictwo kulturowe 

Na terenie miejscowości nie znajduje się żaden obiekt wpisany do rejestru zabytków.  

c)  Obiekty i tereny  

Najważniejszym obiektem miejscowości, z punktu widzenia zaspokojenia potrzeb  

społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowania obszarów wiejskich, jest 

Zespół Szkół w Somiance oraz boisko wielofunkcyjne. Dzięki istnieniu tej placówki 

mieszkańcy wsi mają dostęp do różnego rodzaju informacji, zasobów bibliotecznych. W 

szkole organizowane są spotkania informacyjne dla mieszkańców, zajęcia dodatkowe dla 

dzieci. Na boisku wielofunkcyjnym organizowane są różnego rodzaju rozgrywki i 

zawody co wpływa na rozpowszechnianie sportu wśród mieszkańców miejscowości.  

d)  Infrastruktura społeczna  

Oświata  W miejscowości Somianka znajduje się Zespół Szkół, gdzie 

do szkoły podstaowej uczeszcza 117 uczniów z pobliskich 

miejscowosci, natomiast do gimnazjum uczeszcza 137 

uczniów z pobliskich miejscowości. Przy szkole znajduje się 

boisko wielofunkcyjne oraz hala sportowa. Wpływa to 

pozytywnie na rozwój fizyczny dzieci umozliwijać im 

uczestniczenie w różnego rodzaju zajeciach rekreacyjnych. 
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Młodzież licealna korzysta przede wszystkim z oferty 

edukacyjnej Wyszkowa, Serocka, Pułtuska.  

Ochrona zdrowia  W miejscowości Somianka brak jest zakładu opieki 

zdrowotnej. Mieszkańcy korzystają z usług medycznych 

świadczonych w ośrodku zdrowia w Somiance-Parcele, gdzie 

pacjentów przyjmuje lekarz rodzinny, pediatra oraz 

stomatolog. Poradnie specjalistyczne oraz najbliższy szpital 

znajdują się w Wyszkowie. W każdej chwili mieszkańcy mogą 

liczyć na pomoc pogotowia ratunkowego z Wyszkowa. 

Kultura  W miejscowości Somianka nie funkcjonuje świetlica 

środowiskowa. Działalnością kulturalno – spełeczną zajmuje 

sie Zespół Szkół w Somince.  

Sport i rekreacja  W Somiance znajduje się komples sportowy ORLIK, oraz 

hala sportowa. Dzięki zapleczu sportowemu dzieci, młodzież 

oraz wszystcy mieszkańcy miejscowości oraz z całego terenu 

gminy mogą uczestniczyć w organizaowanych zawodach, 

turniejach, jak również spędzać aktywnie czas. 

 

e)  Infrastruktura techniczna 

Drogi  Somianka dysponuje korzystnym układem komunikacyjnym. 

Położona na osi szlaku łączącego Wyszków z Serockiem, 

posiada dobre połączenia również z innymi ośrodkami gminy. 

We wsi zbiega się 5 głównych dróg gminnych. 

Standard sieci drogowej ulega powolnej, ale systematycznej 

poprawie. Prawie wszystkie przebiegające przez wieś drogi 

gminne i powiatowe mają nawierzchnię asfaltową. Brak jest 

wydzielonych pasów ruchu rowerowego. 

Poprawa jakości nawierzchni, podwyższenie klasy niektórych 

dróg transportu rolnego, a przede wszystkim adekwatne do 

rosnącego natężenia ruchu drogowego i potrzeb mieszkańców 

urządzenie pasa drogowego, będą możliwe tylko pod 

warunkiem zasilania programu gminnych inwestycji 

drogowych z funduszy unijnych. 
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Przez teren gminy nie przebiega sieć gazociągowa. Dla celów 

gospodarczych wykorzystywany jest gaz propan - butan. 

Wodociągi i kanalizacja  98% gospodarstw domowych w Somiance podłączonych jest 

do wiejskiej sieci wodociągowej, a do gminnej kanalizacji 

przewodowej – 55%.  

Telekomunikacja  Do miejscowości doprowadzona jest telefoniczna sieć 

kablowa. Większość mieszkańców korzysta jednak z 

telefonów komórkowych. W szybkim tempie rozwija się także 

infrastruktura internetowa.  

Ciepło  Na terenie Somianki budynki mieszkaniowe ogrzewane są 

indywidualnie, głównie za pomocą piecy węglowych i 

drzewnych.  

Gospodarka odpadami W Somiancie, jak i w całej gminie, nie ma składowiska 

odpadów, przestało funkcjonować w 2005 roku. Każde z 

gospodarstw domowych złożyło do Gminy deklarację dot. 

Odbioru odpadów komunalnych, która od 1 lipca 2013r. 

zgodnie z ustawą stała się właścicielem odpadów 

komunalnych wyprodukowanych w gospodarstwie domowym. 

Zgodnie ze złożonymi deklaracjami niektóre gospodarstwa 

dokonują selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Gmina 

Sominka ma podpisaną umowę na odbiór odpadów 

komunalnych od właścicieli poszczególnych nieruchomości. 

Mieszkańcy mogą również oddawać odpady wyprodukowane 

w gospodarstwie domowym do Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych utworzonego w miejscowości 

Somianka. 

f)  Gospodarka i rolnictwo 

Gospodarka  We wsi Somianka, jak i całej gminie Somianka, jest jeden 

większy zakład przemysłowy. Mieszkańcy miejscowości 

znajdują zatrudnienie w firmach zlokalizowanych głównie w 

Wyszkowie, Warszawie i Pułtusku.  

Nie bez znaczenia jest rozwój mikroprzedsiębiorstw. Na 

podstawie danych z ewidencji działalności gospodarczej, w 

miejscowości Somianka, zarejestrowanych jest pięć 
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podmiotów gospodarczych, w tym jeden sklepy spożywczo - 

przemysłowe, jedna firma zajmujaca sie przetworem 

surowców mięsnych, jedna firma zajmując sie skupem zbóż  

dwie firmy zajmujące się usługami budowlanymi.  

Rolnictwo  Powierzchnia sołectw wsi Somianka wynosi 674,93 ha i w 

zasadzie pokrywa się z granicami gospodarstw rolnych 

zamieszkałych tu mieszkańców. Około 0,38 ha gruntów 

stanowi własność publiczną (samorządu gminy), dalsze 13,12 

ha znajduje się pod drogami gminnymi. 25,15 ha - pod 

zabudowaniami. Grunty rolne stanowią prawie 636,20 ha, w 

tym użytki zielone stanowią 21,2 %, a grunty orne 78,8% ha. 

 

Tabela 1. Struktura użytkowania gruntów we wsi Somianka 

Struktura u żytków rolnych Nazwa 
miejscowości 

Powierzchnia 
areału (ha) 

Użytki rolne 

ogółem (ha) 

% 
powierzchni 
ogólnej 

Grunty orne, 
sady (%) 

Łąki i 
pozostałe 
grunty (%) 

Somianka  674,93 636,20 94,3 78,8 21,2 
Źródło: UG Somianka, 

 

Tutejsze grunty rolne to głównie grunty klasy IV b i nieco 

niższe. 

Pod względem przydatności rolniczej dominują gleby 6 i 7 

kompleksu żytnio – ziemniaczanego słabego i żytnio – 

łubinowego w V i VI klasie bonitacyjnej. 

Bezrobocie  Ponieważ lokalny rynek pracy nie zapewnia pełnego 

zatrudnienia, społeczność Somianki została również dotknięta 

problemem bezrobocia. Bezrobocie jest zjawiskiem 

negatywnym nie tylko dla osób nim dotkniętych, ale odbija się 

negatywnie na funkcjonowaniu całego społeczeństwa, a w 

omawianym obecnie zakresie na funkcjonowaniu gminy. 

Aktywna polityka rynku pracy ma za zadanie przede 

wszystkim zmniejszenie rozmiarów bezrobocia poprzez 

aktywizację zawodową bezrobotnych, podnoszenie 

produkcyjności siły roboczej oraz weryfikację gotowości 

bezrobotnych do pracy. Istotny w tej kwestii jest również 
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wiek, wykształcenie i staż pracy bezrobotnych. Stosunkowo 

mało jest osób bezrobotnych z wyższym, średnim, czy 

średnim zawodowym wykształceniem co oznacza, że 

wykształcenie jest miarą zdobycia poszukiwanego 

zatrudnienia. Charakterystyka bezrobotnych według stażu 

pracy również może dać obraz przejściowego problemu 

bezrobocia w grupie osób, które zakończyły edukację szkolną 

i poszukują pracy poprzez wszystkie dostępne formy lub są to 

osoby nigdy nie pracujące i nie wykazując aktywności do 

podjęcia pracy. 

Wg danych  Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkowie (stan 

na grudzień 2013 roku) liczba bezrobotnych w gminie 

Somianka wynosiła 262 osób. 

 

 g)  Kapitał społeczny i ludzki 

Na terenie miejscowości nie znajduje się żadna placówka kulturalno - społeczna. 

Jedynym miejscem, w którym społeczność miejscowości może rozwijać swoje pasje jest 

Gminny Ośrodek Kultury znajdujący się w miejscowości Somianka. W Gminnym 

Ośrodku Kultury funkcjonuje również Gminne Centrum Informacji. 

 

Tab. 3. Analiza zasobów miejscowości Somianka– ZESTAWIENIE 

Rodzaj zasobów Brak Jest - małe Jest - średnie Jest – duże 

Środowisko naturalne  

walory krajobrazu   ▲  

walory klimatyczne( mikroklimat, 
wiatr, nasłonecznienie) 

  ▲  

walory szaty roślinnej     ▲ 

cenne przyrodniczo, obszary 
obiekty 

   ▲ 

świat zwierząt( ostoje, siedliska)    ▲ 

osobliwości przyrodnicze   ▲  

wody powierzchniowe 
(cieki,rzeki, stawy) 

  ▲  

podłoże, warunki hydrologiczne   ▲  

gleby, kopaliny  ▲   
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Środowisko kulturowe 

walory architektury wiejskiej i 
osobliwości kultury 

▲    

zabytki ▲    

zespoły artystyczne ▲    

dziedzictwo religijne i 
historyczne 

 ▲   

miejsca, osoby i przedmioty kultu ▲    

Święta, odpusty, pielgrzymki  ▲    

tradycje, obrzędy, gwary  ▲   

legendy, podania i fakty 
historyczne 

 ▲   

ważne postacie historyczne ▲    

specyficzne nazwy  ▲   

Obiekty i tereny 

działki pod zabudowę 
mieszkaniową 

  ▲  

działki pod domy letniskowe ▲    

działki pod zakłady usługowe i 
przemysł  

 ▲   

działki pod zakłady usługowe i  
przemysł  

▲    

pustostany mieszkaniowe ▲    

pustostany magazynowe i 
poprzemysłowe 

▲    

tradycyjne obiekty gospodarskie 
wsi ( kuźnie, młyny) 

▲    

place i miejsca publicznych 
spotkań  

 ▲   

miejsca sportu i rekreacji    ▲  

gospodarka, rolnictwo   ▲  

specyficzne produkty(hodowle, 
uprawy polowe) 

 ▲   

znane firmy produkcyjne i 
zakłady przemysłowe 

  ▲  

możliwe do wykorzystania 
odpady poprodukcyjne 

▲    

Sąsiedzi i przyjezdni  

korzystne sąsiedztwo    ▲  

ruch tranzytowy  ▲   
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przyjezdni stali i sezonowi  ▲   

instytucje  ▲   

placówki opieki społecznej ▲    

szkoły   ▲  

Domy kultury ▲    

Ludzie, organizacje społeczne  ▲   

OSP ▲    

KGW ▲    

stowarzyszenia ▲    

 

 
W poniższej tabeli przeprowadzono diagnozę aktualnej sytuacji wsi Somianka. 

 
Tab. 4. Diagnoza aktualnej sytuacji miejscowości Somianka. 

 
 

Co ją wyróżnia? Malownicze położenie nad rzeką Bug i piękne krajobrazy.  

Jaką pełni funkcję? Wieś rolnicza - w obrębie miejscowości znajduje się 80 gospodarstw 
rolnych.  

Kim są mieszkańcy? Somianka liczą 474 osób. Są to właściciele indywidualnych gospodarstw 
rolnych, pracownicy zakładów pracy, emeryci renciści, bezrobotni, osoby 
zajmujące się handlem i usługami. 

Co jest podstawą 
utrzymania? 

Praca we własnym gospodarstwie rolnym, zatrudnienie w sektorze 
prywatnym, świadczenia socjalne typu: renty, emerytury, zasiłki dla 
bezrobotnych, własna działalność gospodarcza. 

W jaki sposób są 
zorganizowani 
mieszkańcy? 

Rada Sołecka, spotkania mieszkańców w szkole. 

W jaki sposób rozwiązują 
problemy? 

Dyskusje, spotkania, zebrania wiejskie, współpraca z Urzędem Gminy. 

Jak wygląda nasza wieś? Główna część wsi położona jest wzdłuż drogi gminnej i powiatowej. 
Zabudowa zwarta, tzw. ulicówka. 

Jakie obyczaje i tradycje są 
u nas pielęgnowane i 
rozwijane? 

Kultywowanie tradycji religijnych: odpusty, Zielone Światki, Boże Ciało, 
Święta Wielkanocne i inne. 
Kultywowanie tradycji lokalnych: udział w dożynkach gminnych.  

Jaki jest stan otoczenia i 
środowiska? 

Środowisko naturalne nieskażone. Brak większych, skoncentrowanych 
źródeł zanieczyszczeń, powodujących degradację środowiska. 

Jakie jest rolnictwo? Rozdrobnione, niewyspecjalizowane, wielokierunkowe, niskotowarowe.  

Jakie są powiązania 
komunikacyjne? 

Przez Somiankę przebiega droga powiatowa, w północnej części przebiega 
droga krajowa, która stanowi jedną z ważniejszych tras krajowych o 
kierunku wschód – zachód, gorsze połączenie z aglomeracją warszawską, 
dobre komunikacja z miastem powiatowym Wyszkowem. 
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3. OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWO ŚCI , W KTÓREJ BĘDZIE 

REALIZOWANA OPERACJA  
 

Tab. 5. Analiza SWOT miejscowości Somianka 

Silne strony miejscowości Somianka  Słabe strony miejscowości Somianka 

• dogodne położenie wsi - droga krajowa nr 
62  Serock – Wyszków,  

• bliskość aglomeracji warszawskiej, 

• dobra współpraca między sołtysem a 
władzami gminy, 

• kultywowanie wspólnych wartości i tradycji, 
zaufanie mieszkańców wobec siebie, gotowości 
do wspólnych działań na rzecz rozwoju 
miejscowości, 

• duża świadomość mieszkańców w zakresie 
poszerzania wiedzy i umiejętności, 

• sieć wodociągowa i kanalizacyjna 

• zwiększenie zainteresowania mieszkańców 
estetyką otoczenia 

 

 

• brak dostępu do kultury, 

• brak zaplecza i infrastruktury  
społecznej, kulturowej służącej 
mieszkańcom, 

• brak skutecznej promocji walorów 
przyrodniczych oraz dziedzictwa 
kulturowego wsi na zewnątrz, 

• słabo rozwinięta działalność 
pozarolnicza, np.: produkcja zdrowej 
żywności, itp., 

• mała atrakcyjność wsi jako miejsca 
osiedlenia,  

• konkurencja ze strony bardziej 
dynamicznych ośrodków 
rozwijających turystykę, rekreację i 
sport jako prorozwojowe branże 
gospodarcze, 

• brak wydzielonych i utwardzonych 
ciągów pieszych, 

• brak bazy i infrastruktury 
turystycznej i agroturystycznej we 
wsi, 

Szanse dla miejscowości Kr ęgi Zagrożenia dla miejscowości Kr ęgi 

• sprzyjająca polityka regionalna, w tym 
adresowana do obszarów wiejskich, ze strony 
rządu i władz wojewódzkich, 

• zwiększenie dostępności do środków 
pomocowych, w tym pochodzących z Unii 
Europejskiej, 

• przebudowa drogi krajowej, która stanie się 
drogą szybkiego ruchu; droga ta zmieni swoje 
przeznaczenie, będzie stanowiła jedną z 
ważniejszych tras krajowych o kierunku 
wschód – zachód; potencjalne korzyści to: 

• pogorszenie dochodów rolników i 
mieszkańców miejscowości poprzez 
spadającą opłacalność produkcji 
rolnej i wzrost cen, 

• emigracja wykształconej 
młodzieży, 

• spadek liczby narodzin, 

• trudność w uzyskaniu kredytów 
dla ludności o niskich dochodach, 

 

Co proponujemy dzieciom 
i młodzieży? 

We wsi Somianka brak jest obiektów kulturalno-oświatowych, 
rekreacyjnych, z których mogliby korzystać mieszkańcy. Młodzież i dzieci 
mogą korzystać z  świetlicy środowiskowej oraz filii Gminnego Centrum 
Informacji w Somiance - Parcele.  
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zwiększenie atrakcyjności gruntów położonych 
w jej pobliżu lub w bezpośrednim jej 
sąsiedztwie, rozwój działalności gospodarczej, 

• nawiązanie współpracy z innymi 
miejscowościami i gminami w kraju i za 
granicą, 

• rozwój rolnictwa ekologicznego, w tym 
wzrost produkcji ekologicznej żywności, 

• budowa infrastruktury okołodrogowej 
(chodniki, ścieżki rowerowe, parkingi) dzięki 
wykorzystaniu funduszy unijnych, 

• budowa i przebudowa dróg lokalnych przy 
wykorzystaniu funduszy unijnych oraz 
krajowych, 

• utworzenie miejsc spotkań dla 
mieszkańców 

• promocja miejscowości na zewnątrz. 

 
 
4. OPIS PLANOWANYCH ZADA Ń INWESTYCYJNYCH I PRZEDSI ĘWZI ĘĆ 

AKTYWIZUJ ĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALN Ą W OKRESIE CO NAJMNIEJ 7 LAT OD 

DNIA PRZYJĘCIA PLANU ODNOWY MIEJSCOWO ŚCI , W KOLEJNO ŚCI WYNIKAJ ĄCEJ 

Z PRZYJĘTYCH PRIORYTETÓW ROZWOJU MIEJSCOWO ŚCI Z PODANIEM 

SZACUNKOWYCH KOSZTÓW ICH REALIZACJI . 
Realizacja określonej wizji rozwoju miejscowości Somianka wymaga sprecyzowania 

priorytetów. Dadzą one gwarancję realizacji zadań zmierzających do spełnienia określonej dla 

wsi wizji rozwoju. A wizją rozwoju wsi Somianka jest :  

„BUDOWA ZAPLECZA INFRASTRUKTURALNEGO DLA ODRODZENIA 

SPOŁECZEŃSTWA INTEGRACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI SOMIANKA” 

Zapisy zawarte w Planie Odnowy Miejscowości Somianka spełniają warunek zgodności z 

zapisami zawartymi w dokumentach dotyczących rozwoju gminy tj. Studium Uwarunkowań i 

Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy   Somianka,  oraz zapisami zawartymi 

w Planie Rozwoju Powiatu Wyszkowskiego oraz w Strategii Rozwoju Województwa 

Mazowieckiego. Cele i zadania określone w Planie Odnowy Miejscowości są wewnętrznie 

zgodne a ich osiąganie i realizacja nie powoduje negatywnych skutków dla osiągania celów i 

realizacji zadań strategii wyższego rzędu.  

Dla potrzeb gminy Somianka  opracowano dokumenty strategiczne określające cele 

rozwojowe, a następnie zadania jakie powinno się zrealizować w ciągu najbliższych lat, aby 

poprawić sytuację społeczno -gospodarczą miejscowości wchodzącej w skład całej gminy. W 
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celu stworzenia zbioru inwestycji, działań i zadań, jakie należy przeprowadzić w okresie 

krótkoterminowym i perspektywicznym na terenie wsi Somianka,  posłużono się przede 

wszystkim sugestiami mieszkańców oraz wynikami analizy SWOT, w wyniku powyższego 

określono następujące priorytety oraz zadania, które posłużą do realizacji wyznaczonych 

celów:   

PRIORYTET I Podniesienie atrakcyjności miejscowości poprzez właściwe 

zagospodarowanie przestrzeni publicznej 

Kierunki działa ń: 

1. Stworzenie rekreacyjnego centrum miejscowości poprzez 

zagospodarowanie terenu przy hali sportowej i boisku sportowym 

2. Budowa parkingów przy drodze gminnej wzdłuż ogrodzenia szkoły 

3. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół wraz z wymiana 

pokrycia dachu. 

 

PRIORYTET II  Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej 

Kierunki działa ń: 

1. Budowa placu zabaw przy szkole 

2. Rozbudowa biezni lekkoatletycznej 

 

PRIORYTET III  Rozbudowa infrastruktury technicznej wsi 

Kierunki działa ń: 

1. Montaż kolektorów słonecznych 

2. Budowa kanalizacji sanitarnej 

3. Budowa chodników oraz remont dróg w miejscach o dużym 

natężeniu ruchu publicznego 

4. Przebudowa drogi gminnej w kierunku drogi krajowej nr 62 

5.  

PRIORYTET IV Akcje aktywizujące społeczność lokalną 

Kierunki działa ń: 

1.  Organizacja spotkań informacyjnych z mieszkańcami wsi 

2.  Organizacja szkoleń dla mieszkańców wsi 

3.  Promocja miejscowości 
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Szczegółowy opis ww. zadań 
 

PRIORYTET I 

Zadanie 1.  Stworzenie rekreacyjnego centrum miejscowości poprzez zagospodarowanie 

terenu przy hali sportowej i boisku sportowym 

Celem realizacji tego zadania jest zagospodarowanie obecnie centrum 

miejscowości  położnego przy budynku Zespołu Szkół. Na terenie szkoły 

znajduje się ogólnodostena hala sportowa, boisko wielofunkyjne. Zadanie 

będzie kontynuacją utworzenia w miejscowości miejsca spotkań mieszkanców. 

Wpłynie to na poprawę wizerunku i estetyki miejscowości, które będzie miała 

znaczenie na ukształtowanie nowego oblicza oraz kształtu przestrzeni 

publicznej wsi. 

W ramach zadania, przewiduje sie ustawienie ławek, nasadzenie krzewów 

ozdobnych, wyrównanie terenu a przedewszystkim wykonanie utwardzonego 

placu. Ze względu na położenie i cechy funkcjonalno – przestrzenne sprzyjać 

bedzie nawiazaywaniu kontaktów społecznych. Zagopodarowanie terenu 

wpłynie na poprawę estetyki miejscowości – przestrzeni publicznej a w 

konsekwencji wzrost atrakcyjnosci miejscowości.  

Zadanie 2.  Budowa parkingów przy drodze gminnej wzdłuż ogrodzenia szkoły 

Projekt zakłada wykoanie parkingów przy drodze gminnej wzduż ogrodzenia 

szkoły. Planuje się wykoanie 15 miejsc parkinkowych.   

Zadanie 3.  Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół wraz z wymiana pokrycia dachu. 

Celem realizacji tego zadania będzie  wzrost atrakcyjności instytucji 

znajdujących się w budynku, estetyka miejscowości.  Projekt pogał będzie 

wykonaniu docieplenia ścień oraz wymiany pokrycia dachu. 

 Zmodernizowany budynek będzie wizytówką wsi.   

 

PRIORYTET II  

Zadanie 1.   Budowa placu zabaw przy szkole 

Projekt zakłada budowę placu zabaw. Plac zabaw będzie ogólnodostępny dla 

mieszkaniowców Somianki i miejscowości okolicznych. Głównym celem 

projektu jest zwiększenie dostępności dzieci do nowoczesnej infrastruktury 

rekreacyjnej tym samym zagospodarowanie ich czasu wolnego.  
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Zadanie 2.  Rozbudowa biezni lekkoatletycznej 

Projekt zakłada rozbudowę bieżni lekkatletycznej. Umożliwi to pełniejsze 

wykorzystanie walorów obiektu sportowego. Poza tym mieszkańcom 

miejscowości da podstawę do aktywizacji  sportowo-rekreacyjnej.  

 

 PRIORYTET III 

Zadanie 1.  Montaż kolektorów słonecznych 

Celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców, oraz jakości środowiska 

naturalnego, poprzez montaż kolektorów słonecznych.  

Zadanie 2.  Budowa kanalizacji sanitarnej. 

Celem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej mieszanej: grawitacyjno - 

tłocznej i ciśnieniowej, obejmującej ścieki gospodarczo - bytowe pochodzące z 

gospodarstw domowych oraz infrastruktury handlowo - usługowej. Realizacja 

tego zadania wpłynie na poprawę jakość życia mieszkańców wsi, warunków 

socjalno - bytowych oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości.  

Zadanie 3.  Budowa chodników oraz remont dróg w miejscach o dużym natężeniu ruchu 

publicznego. 

Celem projektu jest wykonanie chodnika w centralnej części miejscowości, 

przebiegającego wzdłuż drogi gminnej. Budowa chodnika pozwoli na 

bezpieczne poruszanie się po miejscowości. Wpłynie to na poprawę ruchu 

kołowego i pieszego oraz zapewni bezpieczeństwo mieszkańcom wsi. Ponadto 

w ramach realizacji projektu przewidziano remont dróg, co wpłynie na 

poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości. 

Zadanie 4.  Przebudowa drogi gminnej w kierunku drogi krajowej nr 62 

Celem realizacja zadania będzie poprawa estetyki miejscowości, 

bezpieczeństwa mieszkańców a w szczególności parametrów nawierzchni 

drogowej. Realizacja projektu zakłada przebudowę nawierzchni drogi gminnej 

poprzez wykonania nawierzchni asfaltowej.  

 

PRIORYTET IV 

Zadanie 1.  Organizacja spotkań informacyjnych z mieszkańcami wsi. 

Celem projektu jest organizacja  spotkań informacyjnych z mieszkańcami wsi 

Somianka. Realizacja tego zadania pozwoli na bieżące informowanie 

mieszkańców o aktualnej sytuacji w gminie i przedsięwzięciach 
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podejmowanych na rzecz rozwoju gminy oraz wsi Somianka. Wpłynie to na 

dobrą współpracę Rady Sołeckiej z władzami gminy i umożliwi mieszkańcom 

miejscowości bezpośredni wpływ na realizowaną politykę w gminie. 

Zadanie 2.  Organizacja szkoleń dla mieszkańców wsi. 

Zadanie ma na celu podniesienie świadomości mieszkańców wsi Somianka 

poprzez organizację szkoleń oraz wzrost aktywności mieszkańców. Planuje się 

raz na pół roku zorganizować szkolenie dla mieszkańców wsi z zakresu 

pozyskiwania środków unijnych zarówno dla wsi, jak i obszaru całej gminy, z 

możliwością szkolenia z wypełniania wniosków o przyznanie pomocy dla 

rolników. Przewiduje się również wykorzystanie ekspertów, w celu 

przeprowadzenia rzetelnych i fachowych szkoleń (w zależności od tematyki 

szkoleń). Kluczowym kryterium wyboru stosownych tematów szkoleń będą 

propozycje mieszkańców, które zbierane będą podczas comiesięcznych spotkań 

informacyjnych.  

Zadanie 3.  Promocja miejscowości. 

Realizacja tego zadania ma na celu promocję wsi Somianka na terenie 

województwa, jak i poza nim. Zadanie będzie realizowane poprzez 

przygotowanie, druk i dystrybucję materiałów promocyjnych, np. ulotek, o wsi 

Somianka oraz rozpowszechnienie informacji o miejscowości na stronie 

internetowej gminy i powiatu, w gazetach lokalnych. 

 

Harmonogram realizacji zadań 

Poniżej został przedstawiony wykaz zadań zaplanowanych do realizacji na lata  

2014 – 2021. W trakcie tak długiego okresu może on ulec modyfikacjom i uzupełnieniom. 

Szczegółowy opis i kosztorys prac poszczególnych zadań będzie przygotowywany przed 

przystąpieniem do ich realizacji i zostanie dodany w formie załącznika do Planu Odnowy 

Miejscowości Somianka. 
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Tab. 6. Zadania i okres ich realizacji 

Rodzaj zadania 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

PRIORYTET I  PODNIESIENIE ATRAKCYJNO ŚCI MIEJSCOWO ŚCI 
POPRZEZ WŁA ŚCIWE ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI 
PUBLICZNEJ  

      Stworzenie rekreacyjnego 
centrum miejscowości poprzez 
zagospodarowanie terenu przy 
hali sportowej i boisku 
sportowym 

        

Budowa parkingów przy drodze 
gminnej wzdłuż ogrodzenia 
szkoły 

        

Termomodernizacja budynku 
Zespołu Szkół wraz z wymiana 
pokrycia dachu. 

        

PRIORYTET II ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I 

REKREACYJNEJ 

Budowa placu zabaw przy szkole         

Rozbudowa bieżni 
lekkoatletycznej 

        

PRIORYTET III  ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
WSI 

Montaż kolektorów słonecznych         

Budowa kanalizacji sanitarnej         

Budowa chodników oraz remont 
dróg w miejscach o dużym 
natężeniu ruchu publicznego. 

        

 Przebudowa drogi gminnej w 
kierunku drogi krajowej nr 62 

        

PRIORYTET IV  AKCJE AKTYWIZUJ ĄCE SPOŁECZNOŚĆ LOKALN Ą 

Organizacja spotkań 
informacyjnych z mieszkańcami 
wsi 

        

Organizacja szkoleń dla 
mieszkańców wsi 

        

Promocja miejscowości         
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Tab. 7. Źródła finansowania zadań 

Rodzaj zadania Źródła finansowania Koszty   
(brutto) w 
PLN 

PRIORYTET I  PODNIESIENIE ATRAKCYJNO ŚCI MIEJSCOWO ŚCI 
POPRZEZ WŁA ŚCIWE ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI 

     Stworzenie rekreacyjnego centrum 

miejscowości poprzez 

zagospodarowanie terenu przy hali 

sportowej i boisku sportowym 

EFRROW(LGD)/budżet 
gminy 

170 000,00 

Budowa parkingów przy drodze 

gminnej wzdłuż ogrodzenia szkoły 

Budżet gminy/ 
EFRROW(LGD)/ 

110 000,00 

      Termomodernizacja budynku Zespołu 

Szkół wraz z wymianą  pokrycia dachu. 

Ministerstwo Edukacji 
/budżet gminy 

500 000,00 

PRIORYTET II ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I 

REKREACYJNEJ 

Budowa placu zabaw przy szkole EFRROW(LGD)/ budżet 
gminy 

38 000,00 
 

Rozbudowa bieżni lekkoatletycznej budżet gminy 100 000,00 

PRIORYTET III  ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  WSI 
Montaż kolektorów słonecznych EFRR/budżet gminy 240 000,00 
Budowa kanalizacji sanitarnej EFRROW/ budżet gminy 

WFOŚiGW 
600 000,00 

Budowa chodników oraz remont dróg 
w miejscach o dużym natężeniu ruchu 
publicznego 

budżet gminy 550 000,00 

  Przebudowa drogi gminnej w kierunku 

drogi krajowej nr 62 

Samorząd Województwa 
mazowieckiego/ budżet 
gminy 

600 000,00 

PRIORYTET IV  AKCJE AKTYWIZUJ ĄCE SPOŁECZNOŚĆ LOKALN Ą  
Organizacja spotkań informacyjnych z 
mieszkańcami wsi 

Budżet gminy/EFRROW 
(Leader - LGD) 

10 000,00/ 
rok 

Organizacja szkoleń dla mieszkańców 
wsi 

Budżet gminy/EFRROW 
(Leader - LGD) 

15 000,00/ 
rok 

Promocja miejscowości Budżet gminy/EFRROW 
(Leader - LGD)/samorząd 
województwa/Minister 
Kultury  

10 000,00/ 
rok 
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5.  OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM ZNACZE NIU DLA 

ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKA ŃCÓW, SPRZYJAJĄCYCH NAWI ĄZYWANIU 

KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH , ZE WZGL ĘDU NA ICH POŁOŻENIE ORAZ CECHY 

FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNE, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ ODNAWIANIE 

LUB BUDOWĘ PLACÓW PARKINGOWYCH , CHODNIKÓW LUB O ŚWIETLENIA 

ULICZNEGO .  
 

Obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców wsi Somianka jest 

teren położony wokół Zespołu Szkół w Somiance w tej miejscowości. Jest to teren przy 

drodze gminnej. 

Obszar ten może być uznany za centrum Somianki z powodu zlokalizowania zespołu szkół 

stanowiącej najważniejszą i jedyną  instytucję wsi.  

Zgodnie z niniejszym Planem Odnowy Miejscowości Somianka, planowane jest ustawienie 

ławek, nasadzenie krzewów ozdobnych, wyrównanie terenu a przedewszystkim wykonanie 

utwardzonego placu. 

Na terenie na którym znajduje się budynek szkoły w roku 2014 roku zostanie utworzony plac 

zabaw, który będzie służy dla najmłodszych mieszkańców miejscowości. Brak jest 

zagospodarowania terenu, który będzie służył mieszkańcom w celu organizowania, spotkań i 

imprez. Zgodnie z Miejscowym Planem Odnowy Miejscowości planuje się utworzenie w 

miejscowości miejsca spotakań mieszkanców.  

W ramach zadania, przewiduje sie ustawienie ławek, nasadzenie krzewów ozdobnych, 

wyrównanie terenu a przedewszystkim wykonanie utwardzonego placu, który posłuży do 

organizowania rożnego rodzaju imprez, spotkań kulturalnych. Ze względu na połozenie i 

cechu funkcjonalno – przestrzenne sprzyjać bedzie nawiązywaniu kontaktów społecznych. 

Zagopodarowanie terenu spowoduje storzenie centrum miejsowosći oraz wpłynie na poprawę 

estetyki miejscowości – przestrzeni publicznej a w konsekwencji wzrost atrakcyjnosci 

miejscowości. 

Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie tego miejsca zaplanowano remont istniejącej  drogi, 

wykonanie parkingów.  

Zrealizowanie przywołanych powyżej inwestycji doprowadzi do poprawienia estetyki 

miejscowości oraz poprawy jej wizerunku, a także zdynamizowanie życia społecznego i 

rozwój więzi międzyludzkich wśród mieszkańców. Doprowadzi to również do wykształcenia 

się głównego punktu miejscowości, będącego jej wizytówką i centrum życia społecznego 

mieszkańców. 
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6.  WDRAŻANIE I MONITORING PLANU 

Wdrożenie Planu Odnowy Miejscowości Somianka rozpocznie się poprzez wprowadzenie go 

w życie Uchwałą Rady Gminy Somianka. Wdrożenie Planu zaleca się Wójtowi Gminy, 

Radzie Sołeckiej oraz Sołtysowi wsi Somianka.  

Monitorowanie każdego zadania- czyli dbanie o prawidłowy jego przebieg przez cały czas 

jego trwania polega na systematycznym zbieraniu, zestawianiu i ocenie informacji 

rzeczowych i finansowych w postaci ustalonych wskaźników, które opisują jego postęp i 

efekty. W monitorowaniu biorą udział komórki organizacyjne Urzędu Gminy w Somiance 

zaangażowane we wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości Somianka. 

Oceną Planu zajmie się Rada Sołecka Somianki.  

 

 

ZAKO ŃCZENIE 
 
 Plan Odnowy Miejscowości Somianka zakłada realizację kilku zadań zgrupowanych w 

czterech priorytetach. Głównym celem przyświecającym realizacji poszczególnych zadań jest 

pobudzenie aktywności lokalnych środowisk w kierunku ich współdziałania na rzecz rozwoju 

miejscowości oraz poprawa warunków życia mieszkańców. Realizacja niniejszego planu powinna 

służyć także  większej integracji mieszkańców, zacieśnieniu więzi społecznych, zapewnieniu 

miejsca do spędzania wolnego czasu zarówno przez dzieci i młodzież, jak i osoby dorosłe, a także 

promocję sportu.  

 

 

          
 

 


