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WSTĘP 

 

Plan Rozwoju Miejscowości Stare Płudy jest dokumentem określającym strategię rozwoju 

miejscowości na lata 2015-2022. 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 Rozwoju Miejscowości Stare Płudy 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 MIEJSCOWOŚCI W KTÓREJ BĘDZIE 

REALIZOWANA OPERACJA: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wieś liczy 208 mieszkańców (stan na 31.12.2014r.). Przekrój statystyczny struktury ludności  

w miejscowości przedstawia poniższa tabela.  

Tab. 1. Przekrój statystyczny struktury ludności  w miejscowości Stare Płudy 

Wyszczególnienie Wartość 

Stan ludności ogółem, w tym: 208 

W tym kobiet  113 

W tym mężczyzn  95 

Ludność w wieku przedprodukcyjnym (0-17) 57 

Ludność w wieku produkcyjnym (18-64) 121 

Ludność w wieku poprodukcyjnym (65+) 30 

 

Źródło: dane uzyskane z Urzędu Gminy Somianka 

 

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

Miejscowość Stare Płudy jest jedną z 31 miejscowości wyodrębnionych w podziale 

administracyjnym gminy Somianka, położonej w środkowej części województwa 

mazowieckiego. Należy do powiatu wyszkowskiego, gdzie zajmuje jego północną 

cześć. Miejscowość Stare Płudy, tak jak i cała Gmina Somianka, wg podziału fizyczno- 

geograficznego  położona jest w obrębie mezoregionu Międzyrzecza Łomżyńskiego, 

stanowiącego wschodnią część Niziny Północno-Mazowieckiej. 

Gmina graniczy z następującymi gminami: Rząśnik, Wyszków, Zatory, Serock i 

Dąbrówka. 

 

b) historia miejscowości ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń mających wpływ 

na powstanie układu przestrzennego  

 

Stare Płudy powstały zapewne jeszcze w XV wieku. Była to jedna z wiosek wchodząca 

w skład dóbr zakonu norbertanek płockich. Pierwszych bardziej szczegółowych danych 

dostarcza spis podatkowy z drugiej połowy XVI wieku. Nazwę zapisywano wtedy jako 

Plodi, liczyła ówcześnie 11 włók ziemi uprawnej (trzeci co do wielkości, po Barcicach i 

Somiance). Oprócz kmieci mieszkał tu jeden zagrodnik. Była zorganizowana na prawie 

niemieckim. Przez następne wieki była to wioska wchodząca w skład dóbr zakonnych. 

W tym czasie status chłopów był jeszcze całkiem dobry, mieli dosyć duże dochody, 

okazałe domostwa. Sytuacja zmieniła się w XVII i XVIII wieku, gdy przez kraj 

przetoczyły się liczne wojny i rozpoczął się czas przechodzenia z gospodarski 

czynszowej na gospodarkę folwarczną. Obszary chłopskie zostały pomniejszone 

kosztem folwarków, który korzystał z pracy chłopskiej zwanej pańszczyzną. Sytuacja 

materialna chłopów stała się bardzo zła. W czasach pruskich obszar wsi wymierzono na 

1 454 mórg gruntu oraz 101 mórg nieużytków. W latach 1807-1815 były to dobra 

rządowe Księstwa Warszawskiego i następnie przeszły pod zarząd Królestwa 

Polskiego. Dokładny opis wsi pochodzi z 1819 roku. W tym czasie było tu jedno 

gospodarstwo, którego mieszkańcy odpracowywali na polach dworskich 104 dni 

sprzężajem i tyle samo pieszo (4 dni w tygodniu). Dodatkowo raz w roku oddawali 

czynsz w naturze i pieniądzach: 1 gęś, 32 jaja, 2 kapłony (kurczaki), 3 łokcie przędzy i 

8 zł. We wsi było też 9 gospodarstw odrabiających po 3 dni pańszczyzny w tygodniu. 

Dodatkowo ci chłopi oddawali po 1 gęsi, 22 jaja, 2 kapłony, 5 łokci przędzy 6 zł 

czynszu. Oprócz tych dziesięciu gospodarstw we wsi mieszkał jeden czynszownik o 

nazwisku Wykowski płacący 60 zł rocznie czynszu. Był również jeden zagrodnik i 3 
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chałupników. W całej wsi naliczono 107 osób, 3 konie, 31 wołów, 17 krów, 10 jałowic, 

31 świń, 41 owiec158. Po 1819 roku Płudy rozwijały się bardzo szybko, w 1827 roku 

notowano już 19 domów i 200 mieszkańców159. W 1864 roku przeprowadzano 

uwłaszczenie ziemi dworskiej, w tym czasie powstało tu 35 gospodarstw na 278 

morgach ziemi160. Od tej pory była to samodzielna wieś w gminie Somianka, obok 

istniał folwark związany z dobrami Somianka. W 1921 roku w tej wsi wraz z 

folwarkiem naliczono 37 domów i 255 mieszkańców, w tym 6 Żydów. W okresie 

międzywojennym murarzem w Płudach był K. Lange. 

c) przestrzenna struktura miejscowości: dominanta przestrzenna, otwarta przestrzeń 

wspólna, elementy charakterystyczne miejscowości 

 

Miejscowość położona jest wzdłuż  drogi gminnej nr 440403W. Zabudowa Starych Płud 

ma charakter typowej ulicówki. Niedużą jej cześć stanowi budowa rozproszona, tzw. 

kolonia. Zabudowa tworzy jednolity układ. 

 

2. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCA ODNOWIE 

MIEJSCOWOŚCI 

 
a) zasoby klimatyczne   

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

naświetlenia, często występujące mgły poranne. Wilgotność 

terenu jest znaczna a przewietrzenie terenu nie wystarczające. 

Średnia temperatura waha się od  - 4oC w zimie do 17,3oC 

latem. Okres wegetacji roślin wynosi 210 dni, od pierwszych 

dni kwietnia do końca października. Opady atmosferyczne to 

około 440 – 650 mm na rok. Wiatry mają przeważnie 

kierunek zachodni, latem wzrasta udział wiatrów północno – 

wschodnich, zimą południowo – zachodnich. 

 Rzeźba terenu  Międzyrzecze Łomżyńskie tworzy plejstoceńska wysoczyzna 

morenowa wyniesiona 90 – 115 m. n. p. m..  obszar 

reprezentuje  typ rzeźby polodowcowej z okresu 

zlodowacenia środkowopolskiego z dominacją powierzchni 

nachylenia powyżej 5%. W okolicach Starych Płud na 

podbudowie geologicznej występują zwałowe gliny 

piaszczyste i piaski gliniaste z otoczkami o zmiennej 

uciążliwości zalegającego na powierzchni lub pod otworami 
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piaszczystymi pochodzenia wodnolodowcego lub 

lodowcowego. Osady należą do gruntów  nośnych, 

przydatnych dla budownictwa. 

Surowce naturalne Teren gminy jest ubogi w surowce naturalne, a te które 

występują zaspakajają  jedynie potrzeby społeczności  

lokalnej. Na terenie gminy występują niewielkie złoża 

kruszywa naturalnego w postaci piasku, pospółki, żwiru, 

torfu bagiennego. 

 Złoża kruszywa naturalnego występują na terenach 

zalewowych wsi Popowo Kościelne, Janki, torfu bagiennego  

w okolicach miejscowości Janki. 

Zasoby wód Zasoby wód powierzchniowych na terenie gminy stanowi 

rzeka Bug, która jest jednocześnie największym ciekiem 

wodnym. Wody podziemne na terenie gminy związane są 

przede wszystkim z występowaniem czwartorzędowymi i 

trzeciorzędowymi oraz kredowymi i jurajskimi. W obrębie 

Starych Płud  zwierciadło wód gruntowych występuje poniżej 

2 metrów, ale może ulec zakłóceniu w postaci tzw. 

wierzchówek na skutek występowania utworów trudno 

przepuszczalnych tj .gliny, piaski gliniaste. Przez 

miejscowość przebiega wiele naturalnych cieków wodnych.  

 

b) dziedzictwo kulturowe  

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

Mimo braku zabytków mieszkańcy kultywują swoje tradycje w inny sposób.  

c) obiekty i tereny  

W miejscowości Stare Płudy nie ma charakterystycznych obiektów i terenów.  

 

d) infrastruktura społeczna  

Oświata W miejscowości Stare Płudy nie ma szkoły. Uczniowie klas 

podstawowych uczęszczają do pobliskiej szkoły 

podstawowej mieszczącej się w Somiance, w której 

prowadzone są także zajęcia przedszkolne. Uczniowie w 

wieku gimnazjalnym dojeżdżają do Zespołu Szkół w 
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Somiance. Natomiast młodzież licealna korzysta przede 

wszystkim z oferty edukacyjnej Wyszkowa, Serocka, 

Pułtuska.  

Pomoc społeczna  Ze świadczeń pomocy społecznej w miejscowości Stare 

Płudy  korzysta 6 rodzin, ze świadczeń rodzinnych - 14 

rodzin, część mieszkańców utrzymuje się również  z rent i 

emerytur. 

Ochrona zdrowia  W miejscowości Stare Płudy brak jest zakładu opieki 

zdrowotnej. Mieszkańcy korzystają z usług medycznych 

świadczonych w ośrodku zdrowia w Somiance, 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 Stare Płudy nie funkcjonuje świetlica 

środowiskowa, ani żadna inna placówka zajmująca się 

działalnością kulturalno- społeczną.  

Sport i rekreacja  W Starych Płudach  nie znajduje się żadne boisko sportowe. 

We wsi nie ma bazy do aktywnego spędzania wolnego czasu, 

brak jest placu zabaw dla dzieci. Bazę sportową Gminy 

stanowi oddana w 2005 roku hala sportowa w Somiance, 

wielofunkcyjne boisko Orlik w Somiance oraz hala sportowa 

w Woli Mystkowskiej.  

e) infrastruktura techniczna 

Zaopatrzenie w gaz  

i energię Stare Płudy zasilany jest z linii średniego napięcia, 

przetwarzanej w stacji transformatorowej o mocy 525 kW, 

rozprowadzona na poszczególne posesje linią napowietrzną. 

 Budynki mieszkalne ogrzewane są indywidualnie, piecami 

węglowymi lub olejowymi. Powoduje to określoną 

uciążliwość dla środowiska naturalnego i skłania do 

rozważenia jak w przyszłości rozwiązać sprawę energii 

cieplnej dla mieszkańców i inwentarza. Przez teren gminy nie 

przebiega sieć gazociągowa. Dla celów gospodarczych 

wykorzystywany jest gaz propan – butan. 
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Telekomunikacja  Mieszkańcy miejscowości mogą korzystać zarówno z oferty 

telefonii stacjonarnej jak i sieci telefonii komórkowej. Część 

mieszkańców ma dostęp do Internetu, który zapewnia 

częściowo TP S.A. (Neostrada), operatorzy telefonii 

komórkowej, FUZ Wyszków. Dzieci i młodzież mają 

możliwość korzystania z sieci internetowej w szkole oraz w 

Gminnym Ośrodku Kultury oddalonym o około 5 km w 

Somiance-Parcele. 

Gospodarka  

wodo –ściekowa Do sieci wodociągowej w miejscowości przyłączonych jest   

48 gospodarstw, do sieci kanalizacyjnej przyłączonych jest 

16 gospodarstw. Pozostała część mieszkańców gromadzi 

ścieki w przydomowych szambach, które później przez wozy 

asenizacyjne są opróżniane a ścieki bytowe oddawane do 

oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Somiance 

Gospodarka  

Odpadami  W Starych Płudach, 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.  

Ciepło  Na terenie miejscowości Stare Płudy budynki mieszkaniowe 

ogrzewane są indywidualnie, głównie za pomocą piecy 

węglowych i drzewnych.  
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Drogi  Dobrą komunikację w gminie Somianka zapewniają: droga 

krajowa nr 62 i układ dróg powiatowych i gminnych. 

Obsługę transportową zapewniają drogi gminne i 

wewnętrzne. Główny ruch samochodowy w gminie przebiega 

na drodze krajowej nr 62. Parametry techniczne drogi są 

dostosowane do obowiązujących standardów 

komunikacyjnych. Decydujące znaczenie w sprawności 

układu transportowego w gminie mają drogi powiatowe i 

gminne. Z miejscowości Stare Płudy istnieje połączenie 

komunikacyjne w kierunku miejscowości Wyszków oraz 

Serock. Przez miejscowość jako główna droga przebiega 

droga gminna nr 440403W łącząca się z droga krajową nr 62 

jak również kilkoma drogami gminnymi przebiegającymi 

przez miejscowość. Droga nr 44043W łączy miejscowość 

Stare Płudy bezpośrednio z miejscowością Suwin.  

f) gospodarka i rolnictwo  

Rolnictwo  Na terenie gminy istnieje 1110 indywidualnych gospodarstw 

rolnych o pow. od 1,01 ha do 32,06 ha. Średnia powierzchnia 

gospodarstwa rolnego wynosi około 6 ha.  

Ogólna powierzchnia użytków rolnych gospodarzy z Starych 

Płud  wynosi 300,91 ha W strukturze zasiewów przeważają 

zboża, w mniejszym stopniu uprawia się ziemniaki.  

Gospodarstwa rolne zajmują się wyłącznie produkcją płodów 

rolnych, nikt nie uruchomił podstawowego przetwórstwa 

mleka, wyrobu tradycyjnych wędlin.  

 

Tabela 1. Struktura użytkowania gruntów we wsi Stare Płudy 

 Powierzchnia 

areału  

wsi ( ha) 

Użytki rolne 

ogółem (ha) 

% powierzchni 

ogólnej 

Struktura użytków rolnych 

Grunty orne 

sady % 

Łąki i pozostałe 

grunty % 

 
Stare Płudy 

 

323,18 

 

300,91 

 

93,1% 

 

82,9% 

 

17,1% 

Źródło: UG Somianka, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy  Somianka. 

 

Na terenie wsi Stare Płudy przeważają gleby  IV i V klasy 

bonitacyjnej. Gospodarstwa w Starych Płudach są dość 
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dobrze wyposażone w sprzęt niezbędny do produkcji rolnej.  

Gospodarka  W miejscowości Stare Płudy nie ma zakładów 

przemysłowych. Na podstawie danych z centralnej ewidencji 

działalności gospodarczej w miejscowości zarejestrowanych 

jest 13 podmiotów gospodarczych. Na terenie gminy jest 

jeden większy zakład przemysłowy w Somiance. Mieszkańcy 

miejscowość znajdują zatrudnienie w firmach 

zlokalizowanych głowie w Wyszkowie i Warszawie. 

Bezrobocie Ponieważ lokalny rynek nie zapewnia pełnego zatrudnienia 

społeczność Starych Płud została również dotknięta 

problemem bezrobocia. Wg danych PUP w Wyszkowie (stan 

na dzień 31.12.2014r.) liczba bezrobotnych w gminie 

Somianka wynosiła 207 osób. Prawo do zasiłku dla 

bezrobotnych posiadało 23 osoby.  

g) kapitał społeczny i ludzki    

Na terenie Starych Płud nie znajduje się żadna placówka kulturalno – społeczna. 

Jedynym z miejsc, w którym społeczność może rozwijać swoje pasje jest Gminny 

Osrodek Kultury znajdujący się w Somiance. W Gminnym Ośrodku Kultury 

funkcjonuje również Gminne Centrum Informacji. 

 

ANALIZA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI STARE PŁUDY  – 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   ▲  

ŚRODOWISKO KULTUROWE 

walory architektury wiejskiej i 

osobliwości kultury 

 ▲   
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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  ▲   

przyjezdni stali i sezonowi  ▲   

instytucje ▲    

placówki opieki społecznej ▲    

szkoły   ▲  

Domy kultury ▲    

Ludzie, organizacje społeczne  ▲   

OSP ▲    

KGW ▲    

stowarzyszenia ▲    
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DIAGNOZA  AKTUALNEJ  SYTUACJI  MIEJSCOWOŚCI  STARE PŁUDY 

Co ją wyróżnia? Przez Stare Płudy biegnie droga gminna nr 440403W 

Jaką pełni funkcje? Wieś typowo  rolnicza 

Kim są mieszkańcy? Stare Płudy  liczą 208 mieszkańców. Mieszkańcy to głównie posiadacze 

niedużych gospodarstw rolnych, którzy jednocześnie pracują w sektorze 

prywatnym, osoby prowadzące działalność gospodarczą, renciści emeryci.    

Co jest podstawą utrzymania? Praca we własnym indywidualnym  gospodarstwie rolnym, zatrudnienie w 

sektorze prywatnym, świadczenia socjalne typu: renty, emerytury, zasiłki 

dla bezrobotnych, własna działalność gospodarcza. 

W jaki sposób są 

zorganizowane? 

Zebrania wiejskie 

W jaki sposób rozwiązują 

problemy? 

Dyskusje, współpraca z Urzędem Gminy, zebrania wiejskie.  

Jak wygląda nasza wieś? Główna cześć wsi położona jest wzdłuż dwóch dróg powiatowych, 

zabudowa zwarta (ulicówka), przy drogach powiatowych istnieją chodniki  

w większej  części miejscowości. 

Jakie obyczaje i tradycje są u 

nas pielęgnowane rozwijane? 

Kultywowanie tradycji religijnych: Zielone Światki, Odpusty, Boże Ciało, 

Święta Wielkanocne. 

Kultywowanie tradycji lokalnych: dożynki, festyny rodzinne, zawody 

piłkarskie. 

Jaki jest stan otoczenia i 

środowiska? 

Środowisko naturalne, nieskażone, brak większych skoncentrowanych 

źródeł zanieczyszczeń powodujących degradację środowiska. 

Jakie jest rolnictwo?  Rozdrobnione, niewyspecjalizowane, wielokierunkowe 

Jakie są powiązania 

komunikacyjne? 

Przez Stare Płudy przebiega droga gminna nr 440403W. Miejscowość 

posiada dobre połączenie komunikacyjne z resztą gminy.  

Co proponujemy dzieciom i 

młodzieży? 

We wsi brak jest obiektów kulturalno-oświatowych, rekreacyjnych z 

których mogli by korzystać mieszkańcy. Mieszkańcy mogą korzystać z 

infrastruktury sportowe- rekreacyjnej i kulturowej w miejscowość 

Somianka i Wola Mystkowska, Ulasek.   
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3. OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI, W 

KTÓREJ BĘDZIE REALIZOWANA OPERACJA. 

 

Silne strony miejscowości Stare Płudy Słabe strony miejscowości Stare Płudy 

 bliskość dwóch miast powiatowych Wyszkowa 

i Pułtuska, 

 dobra współpraca między sołtysem a władzami   

gminy, 

 aktywna działalność wspólnoty mieszkańców  

 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, kanalizacyjna 

 świadomość znaczenia i odpowiedzialności 

rolnika; chęć rozwijania wiedzy i umiejętności 

 gotowość do wspólnych  działań na rzecz 

swojej miejscowości, troska o wspólna 

własność 

 

 „dzikie” wysypiska śmieci, 

 brak klubu dla młodzieży, 

 słaby dostęp do kultury, 

 brak skutecznej promocji  wsi na zewnątrz, 

 brak wielofunkcyjnego boiska sportowego i 

placu zabaw 

 brak podmiotów gospodarczych będących 

motorem rozwoju i źródłem utrzymania dla 

miejscowej  

 słabo rozwinięta działalność pozarolnicza nr 

produkcja zdrowej żywności itp.   

Szanse dla miejscowości Stare Płudy Zagrożenia dla miejscowości Stare Płudy 

 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 i modernizacja 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: 

zwiększenie atrakcyjności gruntów położonych 

w jej pobliżu lub w bezpośrednim jej 

sąsiedztwie, rozwój działalności gospodarczych 

na obszarze, 

 nawiązanie współpracy z innymi 

miejscowościami i gminami w kraju i za 

granicą, 

 rozwój rolnictwa ekologicznego 

 rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej, 

 budowa infrastruktury drogowej  

 budowa i przebudowa dróg lokalnych przy 

wykorzystaniu funduszy unijnych oraz 

krajowych, 

 dopłaty bezpośrednie dla rolnictwa. 

 rozwój przedsiębiorczości na terenach 

wiejskich i drobnej wytwórczości, usług dla 

rolnictwa  

 pogorszenie dochodów rolników i mieszkańców 

miejscowości poprzez spadająca opłacalność 

produkcji rolnej i wzrost cen, 

 migracja młodzieży związana z edukacją i 

poszukiwaniem pracy. 

 spadek liczby narodzin, 

 trudność w uzyskaniu kredytów dla ludności o 

niskich dochodach, 

 duża konkurencja w zakresie pozyskiwania 

środków unijnych 

 niska opłacalność produkcji rolnej  
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4. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ 

AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ W OKRESIE CO NAJMNIEJ 7 LAT OD 

DNIA PRZYJĘCIA PLANU ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI, W KOLEJNOŚCI 

WYNIKAJĄCEJ Z PRZYJĘTYCH PRIORYTETÓW ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI Z 

PODANIEM SZACUNKOWYCH KOSZTÓW ICH REALIZACJI. 
 

Realizacja określonej wizji wymaga dokładnego sprecyzowania celów strategicznych, które 

są gwarancją realizacja zadań zmierzających do spełnienia wyznaczonej dla wsi wizji rozwoju 

miejscowości.   

Wizją rozwoju miejscowości jest: 

Stare Płudy to wieś zadbana i nowoczesna, w której żyje się przyjemnie 

i bezpiecznie. 

Zapisy zawarte w Planie Rozwoju Miejscowości Stare Płudy 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 Rozwoju 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 

celu stworzenia zbioru inwestycji, działań i zadań, jakie należy przeprowadzić w okresie 

krótkoterminowym i perspektywicznym na terenie wsi Stare Płudy,  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          Rozbudowa infrastruktury technicznej wsi 

1. Modernizacja  drogi asfaltowej nr 440403W   Stare Płudy – Suwin  

2. Wycinka krzaków i zarośli przy drogach na terenie miejscowości  

3. Prawidłowe oznakowanie dróg i skrzyżowań w miejscowości 

poprzez ustawienie oznakowania pionowego poprawiającego 

bezpieczeństwo oraz wykonanie progu spowalniającego 

4. Budowa placu zabaw 
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PRIORYTET II  Poprawa warunków socjalno – bytowych 

1. Montaż kolektorów słonecznych 

2. Montaż ogniw fotowoltaicznych  

 

PRIORYTET III Akcje  aktywizujące społeczność lokalną  

1. Organizowanie spotkań informacyjnych z mieszkańcami 

miejscowości 

2. Organizowanie szkoleń dla mieszkańców wsi 

 

Określone cele strategiczne wiążą się z realizacją zadań wspierających rozwój obszarów 

wiejskich, zapewniają stałą poprawę warunków życia, zamieszkania, bezpieczeństwa,  oraz 

tworzą warunki do przekształceń w rolnictwie. 
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SZCZEGÓŁOWY OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ 

INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ 

PRIORYTET I 

Zadanie 1  Modernizacja  drogi asfaltowej nr 440403W   Stare Płudy – Suwin  

Celem realizacji zadania będzie poprawa estetyki miejscowości, 

bezpieczeństwa mieszkańców, a w szczególności parametrów nawierzchni 

drogowej. Realizacja projektu zakłada przebudowę nawierzchni żwirowej na 

asfaltową co wiąże się z podniesieniem  nośności i kasy drogi.  

Zadanie 2.     Wycinka krzaków i zarośli przy drogach na terenie miejscowości  

Celem realizacji tego zadania będzie poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki 

miejscowości. 

Zadanie 3.  Prawidłowe oznakowanie dróg i skrzyżowań w miejscowości poprzez 

ustawienie oznakowania pionowego  poprawiającego bezpieczeństwo oraz 

wykonanie progu spowalniającego  

Celem realizacji zadania będzie poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, 

poprzez prawidłowe oznakowania dróg przebiegających przez miejscowość 

oraz skrzyżowań. Realizacja zadania ułatwi mieszkańcom  bezpieczny przejazd 

głównymi drogami jak również usprawni komunikację na skrzyżowaniach. 

Ustawienie oznakowania pionowego wprowadzi ład i usprawni przejazd 

pojazdami mechanicznymi. Ustawienie luster na skrzyżowaniach o małej 

widoczności poprawi bezpieczeństwo kierowców i zminimalizuje ryzyko 

wypadku lub stłuczki.  

Zadanie 4.  Budowa placu zabaw 

Celem projektu jest  budowę placu zabaw i wyposażenie go w bezpieczne i 

ekologiczne urządzenia dla dzieci (huśtawki, bujawki, równoważnie, 

piaskownice) dostosowane do wieku i możliwości najmłodszych. Projekt 

przyczyni się do wzrostu atrakcyjności miejscowości, poprawy wizerunku oraz 

wpłynie na nowy  kształt przestrzeni publicznej. 

 

PRIORYTET II 

Zadanie 1.  Montaż kolektorów słonecznych 

Celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców, oraz jakości 

środowiska naturalnego, poprzez montaż kolektorów słonecznych w celu 



Plan Rozwoju  Miejscowości Stare Płudy  2015 – 2022 

 

 18 

przygotowania ciepłej wody użytkowej w danym gospodarstwie domowym..  

Zadanie 2.    Montaż ogniw fotowoltaicznych  

Celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców, oraz jakości 

środowiska naturalnego, poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych w celu 

wytworzenia energii elektrycznej z promieniowania słonecznego.   

 

PRIORYTET III  

Zadanie 1.  Organizowanie  spotkań z mieszkańcami miejscowości.  

Celem projektu jest organizacja przez urząd gminy w Somiance,   spotkań 

informacyjnych z mieszkańcami wsi Stare Płudy. Realizacja tego zadania 

pozwoli na bieżące informowanie mieszkańców o aktualnej sytuacji w gminie i 

przedsięwzięciach podejmowanych na rzecz rozwoju gminy oraz wsi Stare 

Płudy. Wpłynie to na dobrą współprace Rady Sołeckiej wsi z władzami gminy i 

umożliwi mieszkańcom miejscowości bezpośredni wpływ na realizowaną 

politykę gminy  

Zadanie 2.  Poprawa warunków życia społeczności lokalnej poprzez zwiększenie 

zainteresowania podejmowaniem działalności pozarolniczej . 

Zadanie ma na celu podniesienie świadomości mieszkańców wsi Stare Płudy 

poprzez organizację szkoleń oraz wzrost aktywności mieszkańców. 

Planuje się cyklicznie organizować szkolenie dla mieszkańców wsi oraz całej 

gminy z zakresu pozyskiwania środków unijnych na działalność rolniczą i 

pozarolniczą 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). 
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HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ 

Harmonogram wdrażania planu wyznacza priorytety dotyczące działań w krótszej i dłuższej 

perspektywie. Realizacja większości elementów planu będzie odbywać się z udziałem władz 

gminnych.  

Poniżej został przedstawiony wykaz zadań zaplanowanych do realizacji na lata 2015 – 2022. 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. 

ZADANIA I OKRES ICH REALIZACJI 

 

Rodzaj zadania 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

PRIORYTET I - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ WSI 

Modernizacja drogi gminnej nr 

440403W Stare Płudy – Suwin  

        

Wycinka krzaków i zarośli przy 

drogach na terenie miejscowości  

  

 
      

Prawidłowe oznakowanie dróg i 

skrzyżowań w miejscowości 

poprzez ustawienie oznakowania 

pionowego poprawiającego 

bezpieczeństwo oraz wykonanie 

progu spowalniającego 

        

Budowa placu zabaw         

PRIORYTET II  POPRAWA WARUNKÓW SOCJALNO – BYTOWYCH 

Montaż kolektorów słonecznych         

Montaż ogniw fotowoltaicznych          

PRIORYTET III AKCJE AKTYWIZUJĄCE SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ 

Organizacja spotkań z mieszkańcami 

wsi 

        

Poprawa warunków życia 

społeczności lokalnej poprzez 

zwiększenie zainteresowania 

podejmowaniem działalności 

pozarolniczej  
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ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ ORAZ KOSZTY 

Rodzaj zadania Źródła finansowania Koszty ( brutto) 

PRIORYTET I - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO ORAZ 

POPRAWA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ 

Modernizacja drogi gminnej nr 440403W Stare 

Płudy – Suwin 
EFRROW/ Budżet gminy  600 000,00 zł 

Wycinka krzaków i zarośli na przy drogach na 

terenie miejscowości  
Budżet gminy 20 000,00 zł 

Prawidłowe oznakowanie dróg i 

skrzyżowań w miejscowości poprzez 

ustawienie oznakowania pionowego 

poprawiającego bezpieczeństwo oraz 

wykonanie progu spowalniającego 

EFRROW/ Budżet gminy 100 000,00 zł 

Budowa placu zabaw EFRROW/ Budżet gminy 60 000,00 zł 

PRIORYTET II  POPRAWA WARUNKÓW SOCJALNO – BYTOWYCH 

Montaż kolektorów słonecznych EFRROW/ EFRR/Budżet 

gminy/WFOŚiGW 
100 000,00 zł 

Budowa ogniw fotowoltaicznych  EFRROW/ EFRR/Budżet 

gminy/WFOŚiGW 
125 000,00 zł  

PRIORYTET III AKCJE AKTYWIZUJĄCE SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ 

Organizacja  spotkań z mieszkańcami wsi Budżet gminy/ EFRROW 8 000,00 zł/rok 

Poprawa warunków życia społeczności lokalnej 

poprzez zwiększenie zainteresowania 

podejmowaniem działalności pozarolniczej 

Budżet gminy/ EFRROW 

 
10 000,00 zł/rok 
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5.  WDRAŻANIE I MONITORING PLANU 

Wdrożenie Planu Rozwoju Miejscowości Stare Płudy rozpocznie się poprzez wprowadzenie 

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

Radzie Sołeckiej oraz Sołtysowi wsi Stare Płudy.  

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 Rozwoju Miejscowości Stare Płudy. 

Oceną Planu zajmie się Rada Sołecka Starych Płud.   

 

 

ZAKOŃCZENIE 

Plan Rozwoju Miejscowości Stare Płudy  zakłada realizację kilku zadań zgrupowanych w trzech 

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.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  

 

Krzysztof Jan Rakowski  

 


