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Wprowadzenie. 

 

11 stycznia 2018 r. uchwalona została ustawa o zmianie niektórych ustaw 
w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i 
kontrolowania organów publicznych. 

W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Ustawodawca 
wprowadził do prawa samorządowego nowy obowiązek. Jest nim Raport o stanie 
gminy, który będzie po raz pierwszy opracowywany dla gminy Żabia Wola w roku 
bieżącym i będzie odnosił się do roku 2018. Zgodne z art. 28aa ww. ustawy raport 
obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności 
realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu 
obywatelskiego. 

 
Oznacza to, że: 

- dokument ten służy przedstawieniu stanu realizacji zadań i kompetencji 
organu wykonawczego, 
- nie zawiera elementów skierowanych na przyszłość, takich jak prognozy czy 
plany, 
- ma wyłącznie walor dokumentu sprawozdawczo-diagnostycznego,  
- dokument ma na celu dokonanie analizy poprzez stworzenie katalogu 
obiektywnych parametrów, które będą mogły być corocznie monitorowane 
i brane pod uwagę podczas wypracowywania i dokonywania korekt w polityce 
rozwojowej naszej gminy. 
 
Znowelizowana ustawa o samorządzie gminnym stanowi, że wójt co roku do 

dnia 31 maja przedstawia radzie gminy Raport o stanie gminy. Rozpatrywany jest 
podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub 
nieudzielenia absolutorium Zarządowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej 
kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy  przeprowadza się debatę. 
W debacie radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. W debacie mogą zabierać 
głos mieszkańcy, którzy złożyli pisemne zgłoszenie zgodnie z art. 28aa ust. 7 pkt 1 
ustawy o samorządzie gminnym. Po zakończeniu debaty nad raportem Rada Gminy 
Żabia Wola przeprowadza głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Żabia 
Wola wotum zaufania. 

 
Raport o stanie gminy jest w swojej strukturze dopasowywany do specyfiki 

gminy oraz jej uwarunkowań tak, ażeby stanowił instrument pozwalający na 
adekwatny opis stanu gminy w danym roku.  

W związku z tym, Wójt Gminy Żabia Wola Zarządzeniem Nr 38/2019 z dnia 
5 kwietnia 2019 r. powołał zespół roboczy ds. opracowania raportu o stanie gminy 
Żabia Wola.  
 
Skład zespołu roboczego przedstawia się następująco: 
 

a) Dariusz Dąbrowski – przewodniczący zespołu,  
b) Anna Sroka – zastępca przewodniczącego zespołu,  
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c) Magdalena Kowalik – członek, 
d) Ewa Taras – członek,  
e) Krystyna Janiszewska – członek, 
f) Ewelina Zaśko – członek,  
g) Bogumiła Murzyn – członek,  
h) Elżbieta Kwiatkowska – członek,  
i) Aleksandra Liwińska – członek.  
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1. Zarządzanie gminą 

 

Wójt Gminy Żabia Wola: 
- Halina Wawruch (do dnia 21 listopada 2018 r.) 
- Piotr Rybka (od dnia 21 listopada 2018 r.) 
- Sekretarz gminy – Zofia Owczarek; 
- Skarbnik gminy – Marlena Górniewska; 

 
Wójt Gminy wykonuje swoje zadania w oparciu o § 64 Statutu i przy pomocy 

Urzędu, którego organizację i zasady funkcjonowania określa regulamin 
organizacyjny nadany w drodze Zarządzenia Nr 103/2018 Wójta Gminy Żabia Wola z 
dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego 
Urzędu Gminy Żabia Wola (zmienionego Zarządzeniem Nr 19/2019 z dnia 14 lutego 
2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Żabia 
Wola). Ponadto wójt pełni funkcję głównego Prezesa Zarządu Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych. 

 
Urząd Gminy jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Wójt realizuje 

zadania wynikające z przepisów prawa i uchwał rady Gminy Żabia Wola. Wszystkie 
osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze gminy, z mocy ustawy o samorządzie 
gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe 
cele. 
 

Urząd ma swoją siedzibę w Żabiej Woli przy ul. Głównej 3 
- adres BIP: http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net 
- adres strony internetowej: https://www.zabiawola.pl/ 
 
Na stanowiskach urzędniczych zatrudnionych jest (na etatach merytorycznych) 

35 osób. W 2018 roku ogłoszono 23 nabory na wolne stanowiska urzędnicze, w 
wyniku których zatrudnionych zostało 4 nowych pracowników (7 pracowników 
wyłonionych w naborach ogłoszonych w grudniu 2018r. zostało zatrudnionych na 
początku 2019 r.), zaś 13 naborów zostało nierozstrzygniętych. 
 

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy w Żabiej Woli zgodnie z Zarządzeniem 

Wójta nr 21/2015 obejmuje następujące stanowiska pracy:  

W skład Urzędu wchodzą Urząd Stanu Cywilnego, referaty i samodzielne 

stanowiska pracy: 

- Sekretarz Gminy,  

- Skarbnik Gminy,  

- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,  

- Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,  

- Referat Finansowy,  

- Referat Inwestycji  

- Referat Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Komunalnej,  
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- Stanowisko  ds. obywatelskich,  

- Stanowisko ds. Rady Gminy,  

- Stanowisko ds. Kancelaryjnych,   

- Stanowisko ds. Kadrowych, Obronnych, Obrony Cywilnej, Zarządzania 

Kryzysowego, Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych,  

- Stanowisko ds. Rolnictwa, Działalności Gospodarczej i Spraw Wojskowych,  

- Stanowisko ds. Mienia Komunalnego i Gospodarki Nieruchomościami,  

- Inspektor Ochrony Danych, 

- Audytor Wewnętrzny,  

- Stanowisko palacz c.o., 

- Stanowisko pracownik gospodarczy, 

- Stanowisko sprzątaczka. 

 

W Urzędzie Gminy było wraz z Wójtem zatrudnionych 38 osób. Koszty 

zatrudnienia pracowników wyniosły 3.512.293,97 zł, a wysokość zabezpieczonych 

środków na wynagrodzenia wynosiła 3.644.617,00 zł. Wynagrodzenia stanowiły 

ok. 7% wydatków Gminy Żabia Wola w roku 2018.  

 

Wójt w roku ubiegłym wydał 115 zarządzeń, które są udostępniane w 

Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem:  

http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=1173&x=7. 
 

W roku 2018 do urzędu wpłynęło 9229 pism. 

Decyzji administracyjnych wydano – 13.293 szt.  

 

  

http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=1173&x=7
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1.1. Jednostki organizacyjne gminy 

 

Na terenie Gminy Żabia Wola działają następujące jednostki organizacyjne: 
 
a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli: 

adres: Żabia Wola  ul. Główna 5, 96-321 Żabia Wola 
adres BIP: www.zabiawola.bip.gmina.pl 
Kierownik: Elżbieta Kwiatkowska 
Zatrudnienie: średnio 13 pracowników 

 
b) Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola: 

adres: Józefina ul. Mazowiecka 1, 96-321 Żabia Wola 
adres BIP: www.zabiawola.bip.gmina.pl 
Dyrektor: Wioletta Baraniak (do 31.01.2019 r.) 
Zatrudnienie: średnio 7 pracowników 
 

c) Gminne Przedszkole Publiczne w Żabiej Woli „Leśna Kraina” 
adres: Żabia Wola ul. Leśna 2, 96-321 Żabia Wola 
adres strony internetowej: www.przedszkole.zabiawola.pl  
adres BIP: www.zabiawola.bip.gmina.pl 
Dyrektor: Lilla Marszałek 
Zatrudnienie: średnio 22 pracowników 
 

d) Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie: 
adres: Józefina ul. Mazowiecka 1, 96-321 Żabia Wola 
adres strony internetowej: http://spjozefina.edupage.org  
adres BIP: www.zabiawola.bip.gmina.pl 
Dyrektor: Marzena Pytlak ; Zastępca Dyrektora: Elżbieta Kołodziejczyk 
Zatrudnienie: średnio 37 pracowników 

 
e) Szkoła Podstawowa im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie: 

adres: Ojrzanów ul. Szkolna 1, 96-321 Żabia Wola 
adres strony internetowej: www.spojrzanow.szkolnastrona.pl 
adres BIP: www.zabiawola.bip.gmina.pl 
Dyrektor: Barbara Owczarek (do 31.08.2018 r.), Paweł Mazur od 1.09.2018 r. 
Zatrudnienie: średnio 36 pracowników 

 
f) Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Skułach: 

adres: Skuły ul. Mszczonowska 3, 96-321 Żabia Wola 
adres strony internetowej: www.spskuly.edu.pl 
adres BIP: www.zabiawola.bip.gmina.pl 
Dyrektor: Barbara Gradkowska 
Zatrudnienie: średnio 35 pracowników 

 
g) Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie: 

adres: Józefina ul. Mazowiecka 1, 96-321 Żabia Wola 
adres strony internetowej: www.gimnazjumjozefina.pl  

http://www.zabiawola.bip.gmina.pl/
http://www.zabiawola.bip.gmina.pl/
http://www.przedszkole.zabiawola.pl/
http://spjozefina.edupage.org/
http://www.zabiawola.bip.gmina.pl/
http://www.spojrzanow.szkolnastrona.pl/
http://www.zabiawola.bip.gmina.pl/
http://www.spskuly.edu.pl/
http://www.zabiawola.bip.gmina.pl/
http://www.gimnazjumjozefina.pl/
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adres BIP: www.zabiawola.bip.gmina.pl 
Dyrektor: Krystyna Pietrzak; Zastępca Dyrektora: Alfreda Woźniak 
Zatrudnienie: średnio 29 pracowników 
 
Ponadto na terenie gminy dla których organizatorem jest Gmina Żabia Wola 

działają instytucje kultury i dla nich prowadzony jest rejestr instytucji kultury w 
oparciu o ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.  
 

a) Dom Kultury w Żabiej Woli 
adres: Żabia Wola, ul. Warszawska 27 

adres strony: www.dkzabiawola.pl  

adres BIP: www.e-bip.org.pl/dokumenty  

Dyrektor: Aleksandra Liwińska  

Zatrudnienie: 6 pracowników (4 etaty) 
Przy centrum kultury działa Mini Muzeum Żaby 
 

b) Gminna Biblioteka Publiczna  

adres: Żabia Wola, ul. Warszawska 27 

adres strony: www.biblioteka-zabiawola.pl  

adres BIP: www.e-bip.org/bibliotekazabiawola  

Kierownik: Halina Krajewska  

Zatrudnienie: 2 pracowników  

 

Koszty zatrudnionych pracowników w powyższych placówkach wyniosły 

10.678.089,24 zł. Wynagrodzenia stanowiły ok. 21% wydatków Gminy Żabia Wola 

w roku 2018.   

http://www.zabiawola.bip.gmina.pl/
http://www.dkzabiawola.pl/
http://www.e-bip.org.pl/dokumenty
http://www.biblioteka-zabiawola.pl/
http://www.e-bip.org/bibliotekazabiawola
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1.2. Jednostki pomocnicze gminy 

 
Zgodnie z Uchwałą Nr V/25/90 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 25 

października 1990 r.  w sprawie utworzenia sołectw na terenie gminy Żabia Wola 
(zmienionej uchwałą Nr 102/XII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 września 
2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/25/90 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 25 
października 1990 r. w sprawie utworzenia sołectw na terenie gminy Żabia Wola) 
jednostkami pomocniczymi gminy są następujące Sołectwa wymienione w tabeli 
poniżej. 

 
Tabela nr 1 
Wykaz sołectw gminy Żabia Wola. 
 

Nazwa 
Sołectwa 

Miejscowości  
wchodzące w skład 

Sołectwa 
Imię i nazwisko Sołtysa 

Bartoszówka Bartoszówka 
Mariusz Sztompka (18.05.2011-02.04.2019) 
 

Bieniewiec Bieniewiec Małgorzata Majewska (14.12.1998-21.03.2019)  

Bolesławek Bolesławek Krzysztof Michałowski (02.04.2007-09.04.2019) 

Bukówka 
Nowa Bukówka, Stara 
Bukówka, Rumianka 

Bogdan Drężek (27.05.2015-01.03.2019) 
 

Ciepłe Ciepłe, Ciepłe A, Grzmiąca Jarek Wyszpolski (30.11.1998-05.04.2019) 

Grzegorzewice Grzegorzewice Piotr Dec (24.04.2015-12.04.2019) 

Grzymek Grzymek Ewa Centkowska (16.01.1995-16.03.2019) 

Huta Żabiowolska Huta Żabiowolska, Józefina Sylwia Kleszko (od 18.05.2015) 

Jastrzębnik Jastrzębnik Andrzej Skulski (25.05.2015-28.03.2019) 

Kaleń Kaleń Józef Filipowicz (od 29.05.2015) 

Kaleń-

Towarzystwo 
Kaleń-Towarzystwo Tomasz Malinowski (15.02.2011-12.02.2019) 

Lasek Lasek 
Anna Rastawicka-Flis (1985/09.11.1990 -

19.02.2019) 

Musuły Musuły Dorota Pisarek (22.04.2015-27.02.2019) 

Oddział Oddział Elżbieta Dorocińska (20.04.2012-09.04.2019) 

Ojrzanów Ojrzanów Elena Niedźwiecka (od 26.04.2007) 

Ojrzanów-
Towarzystwo 

Ojrzanów-Towarzystwo, 
Lisówek 

Bogdan Bęza (22.11.1990-15.02.2019) 

Osowiec cz. wsi Osowiec Renata Załuska (od 22.05.2015) 

Osowiec Parcela cz. wsi Osowiec Beata Studniarek (26.05.2015-08.04.2019) 

Petrykozy Petrykozy, Redlanka 
Mirosław Sadkowski (od 03.10.1987 

/03.12.1990) 

Pieńki Słubickie Pieńki Słubickie Danuta Wacławek (od 1973 /14.12.1990) 

Pieńki Zarębskie Pieńki Zarębskie Krzysztof Stasiak (od 21.05.2015)  

Piotrkowice Piotrkowice Sławomir Piernik (30.04.2007-16.03.2019) 

Siestrzeń  Siestrzeń Maria Sikorska (10.12.1998-11.04.2019) 

Skuły Skuły Wacław Świdlicki (od 25.03.2015) 

Słubica A Słubica A Dariusz Dobrowolski (11.04.2015-14.03.2019) 

Słubica B Słubica B, Słubica Dobra 
Lidia Pytlak (od 25.04.2015) 

 

Słubica-Wieś Słubica-Wieś 
Mirosław Galiński (od 03.06.1995) 
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Nazwa 
Sołectwa 

Miejscowości  
wchodzące w skład 

Sołectwa 
Imię i nazwisko Sołtysa 

Władysławów Władysławów, Przeszkoda 
Jan Skorupiński (od 21.05.2011) 

 

Wycinki Osowskie Wycinki Osowskie, Zalesie 
Janusz Wigier (14.04.1988 /26.11.1990- 
30.04.2019) 

Zaręby Zaręby Tadeusz Gołębiewski (od 08.05.2008) 

Żabia Wola Żabia Wola Henryk Chmiel (02.06.2011-22.03.2019) 

Żelechów Żelechów Roman Małecki (od 22.01.2004) 

 
Sołectwa działają w oparciu o statuty nadane przez Radę Gminy Żabia Wola 

Uchwałami od Nr 70/XII/2015 do Nr 101/XII/2015 w dniu 29 września 2015 r. 
zmienioną Uchwałą Nr 104/XIII/2015 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmian 
Statutów Sołectw: Bartoszówka, Bieniewiec, Bolesławek, Bukówka, Ciepłe, 
Grzegorzewice, Grzymek, Huta Żabiowolska, Jastrzębnik, Kaleń, Kaleń-Towarzystwo, 
Lasek, Musuły, Oddział, Ojrzanów, Ojrzanów-Towarzystwo, Osowiec, Osowiec 
Parcela, Petrykozy, Pieńki Słubickie, Pieńki Zarębskie, Piotrkowice, Siestrzeń, Skuły, 
Słubica A, Słubica B, Słubica-Wieś, Władysławów, Wycinki Osowskie, Zaręby, Żabia 
Wola, Żelechów. Teksty jednolite Statutów Sołectw dostępne są w BIP pod adresem: 
http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/upload/20190201145338zbg8m5asaih5.pdf 

  
Z budżetu Gminy Żabia Wola w 2018 r. na wypłatę diet dla Sołtysów, z tytułu 

udziału w posiedzeniach Rady Gminy Żabia Wola, wydatkowano środki finansowe 
w łącznej kwocie: 25.080,00 zł. Ponadto Sołtysom przysługiwało wynagrodzenie w 
formie 10% inkaso z poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości. Z tego 
tytułu w 2018r. z budżetu gminy wydatkowano kwotę w wysokości: 63.485,00 zł.  
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2. Realizacja uchwał Rady Gminy 

 

Tabela nr 2 

Realizacji uchwał Rady Gminy Żabia Wola wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. 

 

Lp. Nr uchwały Data podjęcia Przedmiot uchwały 
Data wejścia  

w życie 
Zrealizowana 

tak/nie 
Uwagi 

1. 1/XXXII/2018 30.01.2018 
w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej 
położonej w m. Żelechów  
gm. Żabia Wola 

z dniem podjęcia 
TAK 

Akt notarialny spisany został w 
dniu 10 września 2018 r.  
(Rep. A 2550/2018) 

2. 2/XXXII/2018 30.01.2018 

w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, oraz 
szczegółowe warunki przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz 
wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń 
wynikających ze stosunku pracy, dla nauczycieli 
zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych 
przez Gminę Żabia Wola 

14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym 
Województwa 
Mazowieckiego 
(DZ. URZ. WOJ. 2018.1529 
z 15.02.2018) 

TAK  

3. 3/XXXII/2018 30.01.2018 

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z 
wychowania przedszkolnego uczniów w przedszkolu 
publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola 

14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym 
Województwa 
Mazowieckiego 
(DZ. URZ. WOJ. 2018.1530 
z 15.02.2018) 

TAK  

4. 4/XXXII/2018 30.01.2018 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form 
wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy 
Żabia Wola przez inne niż Gmina Żabia Wola osoby prawne i 
osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli 
prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 

14 dni od dnia ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa 
Mazowieckiego 
(DZ. URZ. WOJ. 2018.1531 
z 15.02.2018) 

TAK  

5. 5/XXXII/2018 30.01.2018 

o zmianie uchwały Nr 89/XXXI/2017 z dnia 19 grudnia 2017 
r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia 
Wola 
 
 
 
 
 
 
 

z dniem podjęcia 

TAK  
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Lp. Nr uchwały Data podjęcia Przedmiot uchwały 
Data wejścia  

w życie 
Zrealizowana 

tak/nie 
Uwagi 

6. 6/XXXII/2018 30.01.2018 

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 
2018 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
z dniem podjęcia 

TAK  

7. 7/XXXIII/2018 27.03.2018 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego działkę nr 
ew. 293 w miejscowości Nowa Bukówka 

30 dni od dnia ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa 
Mazowieckiego 
(DZ. URZ. WOJ. 2018.5578 
z 23.05.2018) 

TAK  

8. 8/XXXIII/2018 27.03.2018 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego działkę 
nr ew. 293 w miejscowości Nowa Bukówka 

14 dni od dnia ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa 
Mazowieckiego 
(DZ. URZ. WOJ. 2018.5579 
z 23.05.2018) 

TAK  

9. 9/XXXIII/2018 27.03.2018 

w sprawie zmiany uchwały Nr 61/XLIV/2010 Rady Gminy 
Żabia Wola z dnia 26 października 2010r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Żabia Wola zmienionej Uchwałą Nr 1/XVI/2016 Rady 
Gminy Żabia Wola z dnia 26 stycznia 2016r., Uchwałą Nr 
51/XX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 września 
2016r., Uchwałą Nr 64/XXI/2016 Rady Gminy Żabia Wola  
z dnia 25 października 2016r., Uchwałą Nr 8/XXIV/2017 
Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 stycznia 2017r. oraz 
Uchwałą Nr 37/XXVII/2017 Rady Gminy Żabia Wola  
z dnia 13 czerwca 2017 r. 

z dniem podjęcia 

TAK  

10. 10/XXXIII/2018 27.03.2018 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Żelechów 

14 dni od dnia ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa 
Mazowieckiego 
(DZ. URZ. WOJ. 2018.5103 
z 11.05.2018 

TAK  

11. 
11 /XXXI I I /20

18 
27.03.2018 

w sprawie zmiany uchwały Nr 56/2005 Rady Gminy Żabia 
Wola z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym 
Województwa 
Mazowieckiego 
(DZ. URZ. WOJ. 2018.5104 
z 11.05.2018) 

TAK  
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Lp. Nr uchwały Data podjęcia Przedmiot uchwały 
Data wejścia  

w życie 
Zrealizowana 

tak/nie 
Uwagi 

12. 12/XXXIII/2018 27.03.2018 
w sprawie podziału Gminy Żabia Wola na okręgi wyborcze 
oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu 

z dniem podjęcia  
podlegała ogłoszeniu  
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa 
Mazowieckiego 
(DZ. URZ. WOJ. 2018.5105 
z 11.05.2018) 

TAK  

13. 13/XXXIII/2018 27.03.2018 
w sprawie podziału Gminy Żabia Wola na stałe obwody 
głosowania, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych 

z dniem podjęcia  
podlegała ogłoszeniu  
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa 
Mazowieckiego 
(DZ. URZ. WOJ. 2018.5106 
z 11.05.2018) 

TAK  

14. 14/XXXIII/2018 27.03.2018 
w sprawie wprowadzania programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Żabia Wola 

14 dni od dnia ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa 
Mazowieckiego 
(DZ. URZ. WOJ. 2018.5107 
z 11.05.2018) 

TAK  

15. 15/XXXIII/2018 27.03.2018 
o zmianie uchwały Nr 89/XXXI/2017 z dnia 19 grudnia 2017 
r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia 
Wola 

z dniem podjęcia 
TAK  

16. 16/XXXIII/2018 27.03.2018 
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 
2018 

z dniem podjęcia 
TAK  

17. 17/XXXIII/2018 27.03.2018 
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu 
sołeckiego w 2019 roku 

z dniem podjęcia 
TAK  

18. 18/XXXIII/2018 27.03.2018 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Grodziskiego 

z dniem podjęcia 
TAK  

19. 19/XXXIII/2018 27.03.2018 
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 
bankowego w wysokości 3.000.000,00 zł. na sfinansowanie 
planowanego deficytu budżetowego Gminy na 2018 r. 

z dniem podjęcia 

TAK 

Po przeprowadzonym 
postępowaniu o zamówienie 
publiczne, w dniu 24 lipca 2018 
r. podpisano umowę z 
wybranym w przetargu 
oferentem - Bankiem 
Spółdzielczym  
w Mszczonowie.  

20. 20/XXXIII/2018 27.03.2018 
w sprawie zapłaty podatków za pomocą innego instrumentu 
płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym 
przechowywany jest pieniądz elektroniczny 

14 dni od dnia ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa 
Mazowieckiego 
(DZ. URZ. WOJ. 2018.4713 
z 27.04.2018) 

TAK  

21. 21/XXXIII/2018 27.03.2018 w sprawie przekazania wniosku według właściwości z dniem podjęcia TAK  
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Lp. Nr uchwały Data podjęcia Przedmiot uchwały 
Data wejścia  

w życie 
Zrealizowana 

tak/nie 
Uwagi 

22. 22/XXXIII/2018 27.03.2018 w sprawie przekazania wniosku według właściwości z dniem podjęcia TAK  

23. 23/XXXIII/2018 27.03.2018 w sprawie przekazania wniosku według właściwości z dniem podjęcia TAK  

24. 24/XXXIV/2018 24.04.2018 
w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla 
Gminy Żabia Wola na lata 2018-2021  
z perspektywą do roku 2024 

z dniem podjęcia 
TAK  

25. 25/XXXIV/2018 24.04.2018 

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w 
placówkach oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina  
Żabia Wola 

14 dni od dnia ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa 
Mazowieckiego 
(DZ. URZ. WOJ. 
2018.6836 
z 05.07.2018) 
z mocą obowiązującą od 1 
września 2018 r. 

TAK  

26. 26/XXXIV/2018 24.04.2018 
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Huta 
Żabiowolska 

14 dni od dnia ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa 
Mazowieckiego 
(DZ. URZ. WOJ. 2018.6836 
z 05.07.2018) 

TAK  

27. 27/XXXIV/2018 24.04.2018 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego 
miejscowość Rumianka (obszar XXI) 

14 dni od dnia ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa 
Mazowieckiego 
(DZ. URZ. WOJ 2018.6837 
z 05.07.2018) 

TAK  

28. 28/XXXIV/2018 24.04.2018 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment 
miejscowości Musuły (obszar XIIa-1) 

14 dni od dnia ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa 
Mazowieckiego 
(DZ. URZ. WOJ 2018.6838 
z 05.07.2018) 

TAK  

29. 29/XXXV/2018 19.06.2018 
w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej 
położonej w m. Grzegorzewice  
gm. Żabia Wola 

z dniem podjęcia 
TAK 

Akt notarialny spisany został w 
dniu 10 września 2018 r.  
(Rep. A 2561/2018) 

30. 30/XXXV/2018 19.06.2018 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
położonej w m. Siestrzeń gm. Żabia Wola 

z dniem podjęcia 
TAK 

Akt notarialny spisany został w 
dniu 27 lutego 2019 r.  
(Rep. A 540/2019) 



 15 

Lp. Nr uchwały Data podjęcia Przedmiot uchwały 
Data wejścia  

w życie 
Zrealizowana 

tak/nie 
Uwagi 

31. 31/XXXV/2018 19.06.2018 
w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji 
celowych z budżetu Gminy, trybu postępowania w sprawie 
udzielania dotacji i sposób jej rozliczania 

14 dni od dnia ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa 
Mazowieckiego 
(DZ. URZ. WOJ. DZ.  
2018.7165  
z 13.07.2018) 

TAK  

32. 32/XXXV/2018 19.06.2018 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Grodziskiego 

z dniem podjęcia 
TAK  

33. 33/XXXV/2018 19.06.2018 
o zmianie uchwały Nr 89/XXXI/2017 z dnia 19 grudnia 2017 
r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia 
Wola 

z dniem podjęcia 
TAK  

34. 34/XXXV/2018 19.06.2018 
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 
2018 

z dniem podjęcia 
TAK  

35. 35/XXXV/2018 19.06.2018 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za 
2017 rok 

z dniem podjęcia 
TAK  

36. 36/XXXV/2018 19.06.2018 
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Żabia Wola 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Żabia Wola 
za 2017 rok 

z dniem podjęcia 
TAK  

37. 37/XXXV/2018 19.06.2018 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Żabia 
Wola Pani Haliny Wawruch 

z dniem 1 lipca 2018 r. 
TAK  

38. 38/XXXVI/2018 27.07.2018 
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. Szkoła 
talentów w Józefinie w Gminie Żabia Wola 

z dniem podjęcia 
TAK  

39. 39/XXXVI/2018 27.07.2018 
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. Szkoły 
talentów w Ojrzanowie i Skułach w Gminie  
Żabia Wola 

z dniem podjęcia 
TAK  

40. 40/XXXVI/2018 27.07.2018 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 
przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Żabia Wola 

z dniem podjęcia 

TAK 

Akt notarialny w przedmiotowej 
sprawie został spisany w dniu 7 
sierpnia 2018 r. (Rep. A 
2211/2018). 

41. 41/XXXVI/2018 27.07.2018 
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 
2018 

z dniem podjęcia 
TAK  

42. 42/XXXVII/2018 25.09.2018 

w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia 
Wola oraz Miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego 

z dniem podjęcia 

TAK  

43. 43/XXXVII/2018 25.09.2018 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 48/XXXVII/2014 Rady Gminy 
Żabia Wola z dnia 17 czerwca 2014r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Żabia Wola obejmującego fragmenty miejscowości 
Żelechów 

z dniem podjęcia 

TAK  
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Lp. Nr uchwały Data podjęcia Przedmiot uchwały 
Data wejścia  

w życie 
Zrealizowana 

tak/nie 
Uwagi 

44. 44/XXXVII/2018 25.09.2018 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola 
obejmującego miejscowość Żelechów z wyłączeniem 
Obszaru 1D-2 

z dniem podjęcia 

TAK  

45. 45/XXXVII/2018 25.09.2018 
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego  
Gminy Żabia Wola 

z dniem podjęcia 
TAK  

46. 46/XXXVII/2018 25.09.2018 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego 
miejscowość Zaręby Obszar I 

14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym 
Województwa 
Mazowieckiego 
(DZ. URZ. WOJ 2019.944 
z  17.01.2019) 

TAK  

47. 47/XXXVII/2018 25.09.2018 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola 
obejmującego działki o nr ew. 160/2, 160/3, 160/4, 160/5, 
160/6, 160/7, 178 położone w miejscowości Zalesie 

z dniem podjęcia 

TAK  

48. 48/XXXVII/2018 25.09.2018 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz 
warunków i zasad korzystania z przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą  
jest Gmina Żabia Wola 

14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym 
Województwa 
Mazowieckiego 
(DZ. URZ. WOJ. 2019.4253 
z 02.04.2019) 

TAK  

49. 49/XXXVII/2018 25.09.2018 

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 
w miejscu sprzedaży na terenie gminy Żabia Wola 

14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym 
Województwa 
Mazowieckiego 
(DZ. URZ. WOJ. 2019.4254 
z 02.04.2019) 

TAK  

50. 50/XXXVII/2018 25.09.2018 
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach Ojrzanów, 
Osowiec, Huta Żabiowolska, Lasek; 

14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym 
Województwa 
Mazowieckiego 
(DZ. URZ. WOJ. 
2018.11045 
z 15.11.2018) 

TAK  

51. 51/XXXVII/2018 25.09.2018 
w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Żabia Wola 

z dniem podjęcia 
TAK  
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Lp. Nr uchwały Data podjęcia Przedmiot uchwały 
Data wejścia  

w życie 
Zrealizowana 

tak/nie 
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52. 52/XXXVII/2018 25.09.2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Żabia Wola 

14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym 
Województwa 
Mazowieckiego 
(DZ. URZ. WOJ. 
2018.10591 
z 05.11.2018) 

TAK  

53. 53/XXXVII/2018 25.09.2018 
o zmianie uchwały Nr 89/XXXI/2017 z dnia 19 grudnia 2017 
r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia 
Wola 

z dniem podjęcia 
TAK  

54. 54/XXXVII/2018 25.09.2018 
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 
2018 

z dniem podjęcia 
TAK  

55. 55/XXXVII/2018 25.09.2018 
w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej 
położonej w m. Żelechów gm. Żabia Wola 

z dniem podjęcia 

TAK 

Akt notarialny spisany został w 
dniu  
12 października 2018 r.  
(Rep. A2830/2018). 

56. 56/XXXVII/2018 25.09.2018 
w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej 
położonej w m. Słubica A gm. Żabia Wola 

z dniem podjęcia 

NIE 

Z uwagi na nieuregulowany 
stan prawny w księdze 
wieczystej, w związku z 
trwającą przebudową drogi 
krajowej nr 8, akt notarialny w 
przedmiotowej sprawie nie 
został jeszcze spisany. 

57. 57/XXXVII/2018 25.09.2018 
w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej 
położonej w m. Huta Żabiowolska gm. Żabia Wola 

z dniem podjęcia 

NIE 

Z uwagi na nieuregulowany 
stan prawny w księdze 
wieczystej, w związku z 
trwającą przebudową drogi 
krajowej nr 8, akt notarialny w 
przedmiotowej sprawie nie 
został jeszcze spisany. 

58. 58/XXXVII/2018 25.09.2018 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi 
Grodziskiemu 

z dniem podjęcia 
TAK  

59. Nr 1/I/2018 22.11.2018 
w sprawie złożenia ślubowania i objęcia obowiązków przez 
Wójta Gminy Żabia Wola 

z dniem podjęcia 
TAK  

60. Nr 2/I/2018 22.11.2018 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Żabia 
Wola 

z dniem podjęcia 
TAK  

61. 3/I/2018 22.11.2018 
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Żabia 
Wola 

z dniem podjęcia 
TAK  

62. 4/II/2018 05.12.2018 
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Żabia 
Wola 

z dniem podjęcia 
TAK  

63. 5/II/2018 05.12.2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dniem podjęcia TAK  

64. 6/II/2018 05.12.2018 
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 
2018 

z dniem podjęcia 
TAK  
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w życie 
Zrealizowana 
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65. 7/II/2018 05.12.2018 
w sprawie oddelegowania przedstawiciela Gminy Żabia Wola 
do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Mazowsze 
Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie 

z dniem podjęcia 
TAK  

66. 8/II/2018 05.12.2018 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Żabia 
Wola Pana Piotra Rybki 

z mocą obowiązującą od 22 
listopada 2018 r 

TAK  

67. 9/II/2018 05.12.2018 UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2019 z dniem 1 stycznia 2019 r. TAK  

68. 10/II/2018 05.12.2018 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia 
Wola 

z dniem 1 stycznia 2019 r. 
TAK  

69. 11/III/2018 19.12.2018 
w sprawie przystąpienia do realizacji wieloletniego programu 
„Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 

z dniem 1 stycznia 2019 r. 
TAK  

70. 12/III/2018 19.12.2018 
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 
chronionych 

14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym 
Województwa 
Mazowieckiego 
(DZ. URZ. WOJ. 2019.3899 
z 25.03.2019) 

TAK  

71. 13/III/2018 19.12.2018 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Żabiej Woli 

14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym 
Województwa 
Mazowieckiego 
(DZ. URZ. WOJ. 2019.3900 
z 25.03.2019) 

TAK  

72. 14/III/2018 19.12.2018 

w sprawie zmiany uchwały Nr 48/XXXVII/2018 Rady 
Gminy Żabia Wola z dnia 25 września 2018 r. w sprawie 
określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków 
i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, 
których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Żabia Wola 

14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym 
Województwa 
Mazowieckiego  
(DZ. URZ. WOJ 2019.4022 
z 27.03.2019) 

TAK  

73. 15/III/2018 19.12.2018 

w sprawie zmiany uchwały Nr 49/XXXVII/2018 Rady 
Gminy Żabia Wola z dnia 25 września 2018 r. w sprawie 
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 
oraz w miejscu sprzedaży na terenie gminy Żabia Wola 

14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym 
Województwa 
Mazowieckiego 
(DZ. URZ. WOJ 2019.4023 
z 27.03.2019) 

TAK  

74. 16/III/2018 19.12.2018 
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków obowiązującego na terenie Gminy Żabia Wola 

14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym 
Województwa 
Mazowieckiego 
(DZ. URZ. WOJ 2019.3901 
z 25.03.2019) 

TAK  

75. 17/III/2018 19.12.2018 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii  
na 2019 rok 

z dniem 1 stycznia 2019 r. 
TAK  
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Lp. Nr uchwały Data podjęcia Przedmiot uchwały 
Data wejścia  

w życie 
Zrealizowana 

tak/nie 
Uwagi 

76. 18/III/2018 19.12.2018 
o zmianie uchwały Nr 89/XXXI/2017 z dnia 19 grudnia 2017 
r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia 
Wola 

z dniem podjęcia 
TAK  

77. 19/III/2018 19.12.2018 
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 
2018 

z dniem podjęcia 
TAK  

78. 20/III/2018 19.12.2018 
w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają 
z upływem roku budżetowego 2018 

z dniem podjęcia 
TAK  

79. 21/IV/2018 27.12.2018 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z 
lodowiska w Gminie Żabia Wola i harmonogramu pracy 
lodowiska w sezonie 2018/2019 oraz powierzenia Wójtowi 
Gminy Żabia Wola uprawnień do wyboru sposobu 
prowadzenia i formy gospodarki komunalnej w zakresie 
lodowiska w Gminie Żabia Wola oraz do ustalania wysokości 
cen i opłat za korzystanie z lodowiska w Gminie Żabia Wola; 

14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym 
Województwa 
Mazowieckiego 
(DZ. URZ. WOJ. 
2018.13391 
z 31.12.2018) 

TAK  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia Wola. 
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3. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii 

Tabela nr 3  

Monitoring i ewaluacja dokumentów strategicznych gminy Żabia Wola wg. Stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. 

 
Lp. 

 
Nazwa dokumentu 

 
Uchwała Nr 

 
Data 

zatwierdze
nia 

 
Termin 

ważności 

Aktualizacja lub 
przyjęcie 
nowego 

dokumentu 
strategicznego 

 
Podstawa prawna 

 
Czy były sporządzone 

raporty roczne lub 
sprawozdania 
tak/nie/kiedy 

 
Uwagi 

1. Strategia 
Zrównoważonego Rozwoju 
Gminy Żabia Wola na lata 
2015-2030 

131/XV/2015 22.12.2015 2015-2030 - art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o 
samorządzie gminnym, art. 3 pkt 3 
ustawy o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju  

Monitoring operacyjny – raz na 2 
lata - sprawozdanie z realizacji 
Strategii – Styczeń 2018r. 
Monitoring strategiczny – raz na 
4 lata. 

https://www.zabiawol
a.pl/plik,2596,strategia
-zrownowazonego-
rozwoju-gminy-zabia-
wola-do-2030-roku.pdf 
 

2. Studium uwarunkowań i 
kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego Gminy 
Żabia Wola 

8/XVII/2012 24.04.2012 - Studium zmienione 
Uchwałą Nr 
45/XXXVII/2018 z 
dnia 25 września 
2018 roku  

Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym 
- art. 12. 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 
http://www.bip.zabiaw
ola.akcessnet.net/inde
x.php?job=wiad&idg=
3&id=920&x=60&y=8
9&z=&n_id=2060 

3. MPZP (dot. m. Nowa 
Bukówka, Ciepłe, 
Grzegorzewice, Grzmiąca, 
Grzymek, Lasek, Musuły, 
Oddział, Ojrzanów -
Towarzystwo, Pieński 
Słubickie, Pieńki Zarębskie, 
Petrykozy, Redlanka, 
Słubica B, Słubica Dobra, 
Słubica-Wieś, 
Władysławów, Józefina) 

37/2000 27.04.2000 - MPZP zmieniony 
Uchwałą Nr 
48/2003 z dnia 
28.08.2003 

Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o zagospodarowaniu 
przestrzennym - art. 26, art. 8, 
art. 10, art. 36. 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

4. MPZP (dot. m.  
Przeszkoda, Siestrzeń, 
Huta Żabiowolska)  

38/2000 27.04.2000 - MPZP zmieniony 
Uchwałą Nr 
48/2003 z dnia 
28.08.2003 

Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o zagospodarowaniu 
przestrzennym - art. 26, art. 8, 
art. 10, art. 36. 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

https://www.zabiawola.pl/plik,2596,strategia-zrownowazonego-rozwoju-gminy-zabia-wola-do-2030-roku.pdf
https://www.zabiawola.pl/plik,2596,strategia-zrownowazonego-rozwoju-gminy-zabia-wola-do-2030-roku.pdf
https://www.zabiawola.pl/plik,2596,strategia-zrownowazonego-rozwoju-gminy-zabia-wola-do-2030-roku.pdf
https://www.zabiawola.pl/plik,2596,strategia-zrownowazonego-rozwoju-gminy-zabia-wola-do-2030-roku.pdf
https://www.zabiawola.pl/plik,2596,strategia-zrownowazonego-rozwoju-gminy-zabia-wola-do-2030-roku.pdf
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/index.php?job=wiad&idg=3&id=920&x=60&y=89&z=&n_id=2060
http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/index.php?job=wiad&idg=3&id=920&x=60&y=89&z=&n_id=2060
http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/index.php?job=wiad&idg=3&id=920&x=60&y=89&z=&n_id=2060
http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/index.php?job=wiad&idg=3&id=920&x=60&y=89&z=&n_id=2060
http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/index.php?job=wiad&idg=3&id=920&x=60&y=89&z=&n_id=2060
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
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Lp. 

 
Nazwa dokumentu 

 
Uchwała Nr 

 
Data 

zatwierdze
nia 

 
Termin 

ważności 

Aktualizacja lub 
przyjęcie 
nowego 

dokumentu 
strategicznego 

 
Podstawa prawna 

 
Czy były sporządzone 

raporty roczne lub 
sprawozdania 
tak/nie/kiedy 

 
Uwagi 

5. MPZP (dot. m. Skuły i 
Bartoszówka) 

39/2000 27.04.2000 - MPZP zmieniony 
Uchwałą Nr 

48/2003 z dnia 
28.08.2003 

Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o zagospodarowaniu 
przestrzennym - art. 26, art. 8, 
art. 10, art. 36. 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

6. MPZP  
(dot. skrzyżowania drogi 
krajowej Nr 8 Warszawa – 
Wrocław) 

74/2000 18.12.2000 - 
 
 
 

- Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o zagospodarowaniu 
przestrzennym - art. 8, art. 10, 
art. 26. 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

7. MPZP  
(dot. dz. nr ew. 269, 270 
w m Huta Żabiowolska) 

30/2001 24.04.2001 - - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o zagospodarowaniu 
przestrzennym - art. 8, art. 10, 
art. 26. 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

8. MPZP  
(dot. lokalizacji GPZ i 
przebiegu korytarzy 
przesyłowych) 

36/2001 39.06.2001 - - Ustawa o samorządzie gminnym -
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o zagospodarowaniu 
przestrzennym - art. 8, art. 10, 
art. 26. 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

9. MPZP (dot. zmniejszenia 
linii zabudowy od linii 
rozgraniczającej drogę – 
dz. 153, 154 w m. Huta 
Żabiowolska) 

56/2001 18.10.2001 - - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o zagospodarowaniu 
przestrzennym - art. 8, art. 10, 
art. 26. 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
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Lp. 

 
Nazwa dokumentu 

 
Uchwała Nr 

 
Data 

zatwierdze
nia 

 
Termin 

ważności 

Aktualizacja lub 
przyjęcie 
nowego 

dokumentu 
strategicznego 

 
Podstawa prawna 

 
Czy były sporządzone 

raporty roczne lub 
sprawozdania 
tak/nie/kiedy 

 
Uwagi 

10. MPZP  
(dot. dz. nr ew. 91 w m. 
Petrykozy – budowa stacji 
bazowej GSM) 

57/2001 18.10.2001 - MPZP zmieniony 
Uchwałą 75/2001 
z dnia 28.12.2001 

Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o zagospodarowaniu 
przestrzennym - art. 8, art. 10, 
art. 26. 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

11.. MPZP  
(dot. fr. m. Pieńki 
Słubickie) 

13/2002 30.04.2002 - - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o zagospodarowaniu 
przestrzennym - art. 8, art. 10, 
art. 26 i art. 36. 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

12. MPZP  
(dot. dz. 7, 8, 35, 36, 58, 
w m. Huta Żabiowolska) 

19/2002 29.05.2002 - - Ustawa o samorządzie gminnym -
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o zagospodarowaniu 
przestrzennym - art. 8, art. 10, 
art. 26 i art. 36. 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

13. MPZP 
(dot.dz. 13/6 w m. Huta 
Żabiowolska) 

28/2002 28.06.2002 - - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o zagospodarowaniu 
przestrzennym - art. 8, art. 10, 
art. 26 i art. 36. 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

14. MPZP  
(dot. dz. 225 w m. Nowa 
Bukówka) 

23/2003 25.04.2003 - - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o zagospodarowaniu 
przestrzennym - art. 8, art. 10, 
art. 26 i art. 36. 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

15. MPZP  
(dot. fr. m. Przeszkoda, 
Siestrzeń, Skuły) 

24/2003 25.04.2003 - - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o zagospodarowaniu 
przestrzennym - art. 8, art. 10, 
art. 26 i art. 36. 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

16. MPZP  
(dot. fr. m. Grzymek, 
Musuły, Pieńki Słubickie) 

44/2003 28.08.2003 - - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o zagospodarowaniu 
przestrzennym - art. 8, art. 10, 
art. 26 i art. 36. 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

17. MPZP  
(dot. fr. m. Pieńki 
Słubickie, Słubica Dobra) 

49/2003 28.08.2003 - - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o zagospodarowaniu 
przestrzennym - art. 8, art. 10, 
art. 26 i art. 36. 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
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Lp. 

 
Nazwa dokumentu 

 
Uchwała Nr 

 
Data 

zatwierdze
nia 

 
Termin 

ważności 

Aktualizacja lub 
przyjęcie 
nowego 

dokumentu 
strategicznego 

 
Podstawa prawna 

 
Czy były sporządzone 

raporty roczne lub 
sprawozdania 
tak/nie/kiedy 

 
Uwagi 

18. MPZP  
(dot. fr. m. Grzymek, 
Musuły) 

45/2003 28.08.2003 - MPZP zmieniony 
Uchwałą Nr 

107/2003 z dnia 
12.12.2003 

Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o zagospodarowaniu 
przestrzennym - art. 8, art. 10, 
art. 26 i art. 36. 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

19. MPZP  
(dot. fr. m. Musuły, 
Władysławów) 

46/2003 28.08.2003 - - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o zagospodarowaniu 
przestrzennym - art. 8, art. 10, 
art. 26 i art. 36. 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

20. MPZP  
(dot. dz. 146/2, 147 w m. 
Bartoszówka) 

88/2003 30.09.2003 - - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o zagospodarowaniu 
przestrzennym - art. 8, art. 10. 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

21. MPZP  
(dot. fr. m. Grzymek, 
Musuły, Siestrzeń, 
Władysławów) 

89/2003 30.09.2003 - MPZP zmieniony 
Uchwałą Nr 

109/2003 z dnia 
12.12.2003 

Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o zagospodarowaniu 
przestrzennym - art. 8, art. 10. 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

22. MPZP  
(dot. fr. m. Grzegorzewice, 
Lasek, Skuły) 

90/2003 30.09.2003 - MPZP zmieniony 
Uchwałą Nr 

108/2003 z dnia 
12.12.2003 

Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o zagospodarowaniu 
przestrzennym - art. 8, art. 10. 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

23. MPZP  
(dot. m. Żabia Wola z wył. 
dz. 243/13, 418, 419, 420, 
421, 422, 423, 424, 49/1) 

3/2004 22.01.2004 - MPZP zmieniony 
Uchwałą Nr 

58/X//2007 z dnia 
27.09.2007 

Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o zagospodarowaniu 
przestrzennym - art. 8, art. 10. 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

24. MPZP  
(dot. m. Żelechów z wył. 
dz. 35/1, 35/3, 35/4, 52/1, 
50/1, 50/2, 51)  

4/2004 22.01.2004 - - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o zagospodarowaniu 
przestrzennym - art. 8, art. 10. 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

25. MPZP  
(dot. fr. m. Władysławów, 
Nowa Bukówka, 
Bartoszówka) 

5/2004 22.01.2004 - - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o zagospodarowaniu 
przestrzennym - art. 8, art. 10. 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
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https://zabiawola.e-mapa.net/
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26. MPZP  
(dot. m. Osowiec z wył. 
dz. 338) 

72/2004 30.11.2004 - - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o zagospodarowaniu 
przestrzennym - art. 8, art. 10. 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

27. MPZP (dot. dz. 1/6 w m. 
Słubica A) 

33/2005 30.08.2005 - - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5, i art. 40. 
Ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym 
- art. 20 ust. 1. 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

28. MPZP  
(dot. dz. 52/1 w m. 
Żelechów) 

46/2005 3.11.2005 - - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym 
- art. 20 ust. 1. 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

29. MPZP  
(dot. m. Ojrzanów) 

62/2006 24.10.2006 - - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym 
- art. 20 ust. 1. 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

30. MPZP  
(dot. fr. m. Słubica A) 

7/XV/2008 26.03.2008 - - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym 
- art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

31. MPZP  
(dot. fr. m. Musuły) 

8/XV/2008 26.03.2008 - - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym 
- art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

32. MPZP  
(dot. fr. m. Musuły) 

30/XVIII/2008 24.06.2008 - - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym 
- art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

33. MPZP  
(dot. dz. 50/1, 50/2, 51 w 
m. Żelechów) 

38/XX/2008 30.09.2008 - - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym 
- art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
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https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
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34. MPZP  
(dot. dz. 35/1, 35/3, 35/4 
w m. Żelechów) 

42/XXI/2008 28.10.2008 - - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym 
- art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

35. MPZP  
(dot. dz. 338 w m. 
Osowiec) 

1/XXV/2009 12.02.2009 - - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym 
- art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

36. MPZP  
(dot. dz. 243/13 w m. 
Żabia Wola) 

2/XXV/2009 12.02.2009 - - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym 
- art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

37. MPZP  
(dot. działki 305 w m. 
Ojrzanów-Towarzystwo) 

53/XXIII/2008 25.11.2008 - - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym 
- art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

38. MPZP  
(dot. fr. m. Musuły) 

63/XXIV/2008 30.12.2008 - - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym 
- art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

39. MPZP  
(dot. fr. m. Bieniewiec) 

38/XXXIII/2009 29.09.2009 - - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym 
- art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

40. MPZP  
(dot. fr. m. Bieniewiec) 

39/XXXIII/2009 29.09.2009 - - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym 
- art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

41. MPZP  
(dot. fr. m. Grzymek) 

40/XXXIII/2009 29.09.2009 - - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym 
- art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
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https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
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42. MPZP  
(dot. fr. m. Nowa 
Bukówka) 

37/XXXIII/2009 29.09.2009 - MPZP zmieniony 
Uchwałą Nr 

6/XXXVII/2010 z 
dnia 23.02.2010 

Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym 
- art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

43. MPZP  
(dot. fr. m. Siestrzeń) 

36/XXXIII/2009 29.09.2009 - MPZP zmieniony 
Uchwałą Nr 

36/XLI/2010 z 
dnia 29.06.2010 

Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym 
- art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

44. MPZP  
(dot. m. Zaręby) 

59/XLIV/2010 26.10.2010 - - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym 
- art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

45. MPZP  
(dot. m. Wycinki 
Osowskie) 

4/V/2011 25.01.2011 - - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym 
- art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

46. MPZP  
(dot. dz. 49/1 w m. Żabia 
Wola)  

52/XI/2011 27.09.2011 - - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym 
- art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

47. MPZP  
(dot. m. Kaleń- 
Towarzystwo) 

64/XII/2011 25.10.2011 - - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym 
- art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

48. MPZP  
(dot. fr. m. Huta 
Żabiowolska) 

11/XVII/2012 24.04.2012 - - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym 
- art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

49. MPZP  
(dot.dz. 170/3 w m. 
Bartoszówka oraz dz. 
160/2 w m. Skuły) 

39/XX/2012 25.09.2012 - - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym 
- art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
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50. MPZP  
(dot. fr. m. Nowa 
Bukówka) 

4/XXIV/2013 29.01.2013 - - Ustawa o samorządzie gminnym -
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym– art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

51. MPZP  
(dot. fr. m. Słubica B – 
Obszar 1) 

17/XXV/2013 26.03.2013 - - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym 
- art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

52. MPZP  
(dot. dz. nr ew. 418, 419, 
420, 421, 422, 423, 424 w 
m. Żabia Wola) 

44/XXIX/2013 18.06.2013 - - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym 
- art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

53. MPZP  
(dot. m. Kaleń) 

67/XXXI/2013 29.10.2013 - - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym 
- art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

54. MPZP  
(dot. m. Zalesie) 

50/XXXVII/2014 17.06.2014 - - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym 
- art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

55. MPZP  
(dot. fr. m. Bieniewiec – 
Obszar 1) 

52/XXXVII/2014 17.06.2014 - - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym 
- art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

56. MPZP  
(dot. m. Stara Bukówka) 

70/XL/2014 28.10.2014 - - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym 
- art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

57. MPZP  
(dot. m. Piotrkowice) 

71/XL/2014 28.10.2014 - - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym 
- art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

https://zabiawola.e-mapa.net/
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58. MPZP  
(dot. m. Bolesławek) 

5/IV/2015 27.01.2015 - - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym 
- art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

59. MPZP  
(dot. dz. 169/2, 169/3, 
169/4 w m. Skuły) 

43/IX/2015 15.06.2015 - - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym 
- art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

60. MPZP  
(dot. m. Jastrzębnik) 

61/XII/2015 29.09.2015 - - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym 
- art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

61. MPZP  
(dot. fr. m. Słubica B – 
Obszar 2) 

105/XIII/2015 27.10.2015 - - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym 
- art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

62. MPZP  
(dot. m. Ciepłe A) 

10/XVII/2016 29.03.2016 - - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym 
- art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

63. MPZP  
(dot. m. Lisówek) 

61/XXI/2016 25.10.2016 - - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym 
- art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

64. MPZP  
(dot. fr. m. Słubica A – 
Obszar XXIV) 

63/XXI/2016 25.10.2016 - - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym 
- art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

65. MPZP  
(dot. fr. m. Grzegorzewice 
– Obszar Ib) 

65/XXI/2016 25.10.2016 - - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym 
- art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
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66. MPZP  
(dot. fr. m. Bieniewiec – 
Obszar 2) 

75/XXII/2016 29.11.2016 - - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym 
- art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

67. MPZP  
(dot. fr. m. Żelechów – 
Obszar 1D-1) 

52/XXVIII/2017 19.09.2017 - - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym 
- art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

68. MPZP  
(dot. fr. m. Skuły ul. 
Północna)  

7/XXXIII/2018 27.03.2018 - - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym 
- art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

69. MPZP  
(dot. dz. 293 w m. Nowa 
Bukówka) 

8/XXXIII/2018 27.03.2018 - - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym 
- art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

70. MPZP  
(dot. m. Rumianka - 
Obszar XXI) 

27/XXXIV/2018 24.04.2018 - - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym 
- art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

71. MPZP  
(dot. fr. m. Musuły -
Obszar XIIa-1 

28/XXXIV/2018 24.04.2018 - - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym 
- art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym przeprowadzona 
w 2018 r. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

72. MPZP  
(dot. dz. 349, 350, 351 w 
m. Zaręby – Obszar I) 

46/XXXVII/2017 25.09.2018 - - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym 
- art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
Analiza winna być 
przeprowadzona co najmniej raz 
w czasie trwania kadencji Rady. 

https://zabiawola.e-
mapa.net/ 

https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
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73. Gminny program 
rewitalizacji  

- - - - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 
Ustawa o rewitalizacji - art. 3 

- Dokument nie został 
sporządzony - nie ma 
obowiązku 
sporządzenia 
dokumentu 

74. Program opieki nad 
zabytkami  

- - - - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 
Ustawa o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami - art. 87  

- Dokument nie został 
sporządzony  

75. Program ochrony 
środowiska  

24/XXXIV/2018 - - - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 
Ustawa Prawo ochrony środowiska 
- art. 17  

Sprawozdanie z realizacji 
programu powstanie w 2019 r. 

http://www.bip.zabiaw
ola.akcessnet.net/inde
x.php?idg=7&id=1192
&x=2 

76. Plan zrównoważonego 
rozwoju publicznego 
transportu zbiorowego w 
zakresie gminnego 
przewozu pasażerskiego  

- - - - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 
Ustawa publicznym transporcie 
zbiorowym – art. 8 

- Dokument nie został 
sporządzony - nie ma 
obowiązku 
sporządzenia 
dokumentu 

77. Wieloletni program 
gospodarowania zasobem 
mieszkaniowym na lata 
2016-2021 

16/XVIII/2016 26.04.2016 2021 - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 
Ustawa o ochronie praw lokatorów 
- art. 20 

Raz do roku informacja o 
sposobie gospodarowania 
zasobem mieszkaniowym 
przedkładana Radzie Gminy 

http://www.bip.zabiaw
ola.akcessnet.net/uplo
ad/20160429100252td
jqflv80ya9.pdf 

78. Plan zaopatrzenia gminy w 
ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe  

57/XI/2011 27.09.2011 2026 - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 
Ustawa Prawo energetyczne - art. 
19  

Nie ma obowiązku  http://www.bip.zabiaw
ola.akcessnet.net/uplo
ad/20111003163803ei
77vjaiss8a.zip 

79. Plan gospodarki 
niskoemisyjnej 

119/XIV/2015 24.11.2015 - - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 
Ustawa o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju - art. 3 

Nie ma obowiązku  http://www.bip.zabiaw
ola.akcessnet.net/uplo
ad/20151201220327nr
mu3rki938i.zip 

80. Wieloletni plan rozwoju i 
modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych  

- - - - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę - art. 21 

- Dokument nie został 
sporządzony 

81. Program profilaktyki i 
rozwiązywania problemów 
alkoholowych i narkomanii 
na rok 2018 

17/III/2018 19.12.2018 31.12.2019 Dokument co 
rocznie uchwalany 

Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 
Ustawa o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi - art. 41  
Ustawa o przeciwdziałaniu 
narkomanii art. - 10  

Raz do roku informacja 
przedkładana Radzie Gminy (do 
końca marca każdego roku) 

http://www.bip.zabiaw
ola.akcessnet.net/uplo
ad/20171222130406v9
ycm1e5cvir.pdf 

http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/index.php?idg=7&id=1192&x=2
http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/index.php?idg=7&id=1192&x=2
http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/index.php?idg=7&id=1192&x=2
http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/index.php?idg=7&id=1192&x=2
http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/upload/20160429100252tdjqflv80ya9.pdf
http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/upload/20160429100252tdjqflv80ya9.pdf
http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/upload/20160429100252tdjqflv80ya9.pdf
http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/upload/20160429100252tdjqflv80ya9.pdf
http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/upload/20111003163803ei77vjaiss8a.zip
http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/upload/20111003163803ei77vjaiss8a.zip
http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/upload/20111003163803ei77vjaiss8a.zip
http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/upload/20111003163803ei77vjaiss8a.zip
http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/upload/20171222130406v9ycm1e5cvir.pdf
http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/upload/20171222130406v9ycm1e5cvir.pdf
http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/upload/20171222130406v9ycm1e5cvir.pdf
http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/upload/20171222130406v9ycm1e5cvir.pdf
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82. Gminny Program 
Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie 
w Gminie Żabia Wola na 
lata 2017-2020   

87/XXXIII/2016 20.12.2016 2022 - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 
Ustawa o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie - art. 6 

Raz do roku informacja 
przedkładana Radzie Gminy (do 
końca marca każdego roku) 

http://www.bip.zabiaw
ola.akcessnet.net/uplo
ad/20161227092507dt
0chfjv3u2d.pdf 

83. Gminny Program Promocji 
i Ochrony Zdrowia na lata 
2006-2010 „Zdrowa 
Gmina”    

37/2006 30.06.2006 2010 Dokument 
nieważny wymaga 

uaktualnienia.  

Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 
Ustawa o ochronie zdrowia 
psychicznego - art. 1 i 8 
Narodowy Program Zdrowia 

- - 

84.  Strategia Rozwiązywania 
Problemów Społecznych 
Gminy Żabia Wola  

80/XXXIII/2013 17.12.2013 2020 - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 
Ustawa o pomocy społecznej - art. 
17 

Raz do roku informacja 
przedkładana Radzie Gminy (do 
końca marca każdego roku) 

http://www.bip.zabiaw
ola.akcessnet.net/uplo
ad/201312271226442
dac9xez85nf.pdf 

85. Gminny Program 
Wspierania Rodziny 2017-
2019 

88/XXXIII/2016 20.12.2016 2019 - Ustawa o wspieraniu rodziny i 
pieczy zastępczej - art. 176  

Raz do roku informacja 
przedkładana Radzie Gminy (do 
końca marca każdego roku) 

http://www.bip.zabiaw
ola.akcessnet.net/uplo
ad/20161227092507dt
0chfjv3u2d.pdf 

86. Program dla Rodzin 
Wieloletnich 3+ i 4+ 

21/VI/2011 29.03.2011 - - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 
Ustawa o pomocy społecznej - art. 
17 i 110 

Nie ma obowiązku https://www.zabiawola
.pl/plik,2471,tekst-
jednolity-uchwaly-nr-
21-vi-2011-rady-
gminy-zabia-wola-z-
dnia-29-marca-2011-r-
w-sprawie-podjecia-
dzialan-zmierzajacych-
do-polepszenia-
warunkow-zyciowych-
rodzin-wielodzietnych-
zamieszkalych-na-
terenie-gminy-zabia-
wola.pdf 

87.  Program Opieki nad 
Zwierzętami Bezdomnymi 
oraz Zapobiegania 
Bezdomności Zwierząt na 
terenie Gminy Żabia Wola 
w 2019 r. 

14/XXXIII/2018 27.03.2018 2018 Dokument co 
rocznie uchwalany 

Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 
Ustawa o ochronie zwierząt – art. 
11a  

Raz do roku informacja 
przedkładana Radzie Gminy (do 
końca stycznia każdego roku) 

http://www.bip.zabiaw
ola.akcessnet.net/uplo
ad/20180403125900i5
y8ha0pbjns.pdf 

http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/upload/20161227092507dt0chfjv3u2d.pdf
http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/upload/20161227092507dt0chfjv3u2d.pdf
http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/upload/20161227092507dt0chfjv3u2d.pdf
http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/upload/20161227092507dt0chfjv3u2d.pdf
http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/upload/20161227092507dt0chfjv3u2d.pdf
http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/upload/20161227092507dt0chfjv3u2d.pdf
http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/upload/20161227092507dt0chfjv3u2d.pdf
http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/upload/20161227092507dt0chfjv3u2d.pdf
https://www.zabiawola.pl/plik,2471,tekst-jednolity-uchwaly-nr-21-vi-2011-rady-gminy-zabia-wola-z-dnia-29-marca-2011-r-w-sprawie-podjecia-dzialan-zmierzajacych-do-polepszenia-warunkow-zyciowych-rodzin-wielodzietnych-zamieszkalych-na-terenie-gminy-zabia-wola.pdf
https://www.zabiawola.pl/plik,2471,tekst-jednolity-uchwaly-nr-21-vi-2011-rady-gminy-zabia-wola-z-dnia-29-marca-2011-r-w-sprawie-podjecia-dzialan-zmierzajacych-do-polepszenia-warunkow-zyciowych-rodzin-wielodzietnych-zamieszkalych-na-terenie-gminy-zabia-wola.pdf
https://www.zabiawola.pl/plik,2471,tekst-jednolity-uchwaly-nr-21-vi-2011-rady-gminy-zabia-wola-z-dnia-29-marca-2011-r-w-sprawie-podjecia-dzialan-zmierzajacych-do-polepszenia-warunkow-zyciowych-rodzin-wielodzietnych-zamieszkalych-na-terenie-gminy-zabia-wola.pdf
https://www.zabiawola.pl/plik,2471,tekst-jednolity-uchwaly-nr-21-vi-2011-rady-gminy-zabia-wola-z-dnia-29-marca-2011-r-w-sprawie-podjecia-dzialan-zmierzajacych-do-polepszenia-warunkow-zyciowych-rodzin-wielodzietnych-zamieszkalych-na-terenie-gminy-zabia-wola.pdf
https://www.zabiawola.pl/plik,2471,tekst-jednolity-uchwaly-nr-21-vi-2011-rady-gminy-zabia-wola-z-dnia-29-marca-2011-r-w-sprawie-podjecia-dzialan-zmierzajacych-do-polepszenia-warunkow-zyciowych-rodzin-wielodzietnych-zamieszkalych-na-terenie-gminy-zabia-wola.pdf
https://www.zabiawola.pl/plik,2471,tekst-jednolity-uchwaly-nr-21-vi-2011-rady-gminy-zabia-wola-z-dnia-29-marca-2011-r-w-sprawie-podjecia-dzialan-zmierzajacych-do-polepszenia-warunkow-zyciowych-rodzin-wielodzietnych-zamieszkalych-na-terenie-gminy-zabia-wola.pdf
https://www.zabiawola.pl/plik,2471,tekst-jednolity-uchwaly-nr-21-vi-2011-rady-gminy-zabia-wola-z-dnia-29-marca-2011-r-w-sprawie-podjecia-dzialan-zmierzajacych-do-polepszenia-warunkow-zyciowych-rodzin-wielodzietnych-zamieszkalych-na-terenie-gminy-zabia-wola.pdf
https://www.zabiawola.pl/plik,2471,tekst-jednolity-uchwaly-nr-21-vi-2011-rady-gminy-zabia-wola-z-dnia-29-marca-2011-r-w-sprawie-podjecia-dzialan-zmierzajacych-do-polepszenia-warunkow-zyciowych-rodzin-wielodzietnych-zamieszkalych-na-terenie-gminy-zabia-wola.pdf
https://www.zabiawola.pl/plik,2471,tekst-jednolity-uchwaly-nr-21-vi-2011-rady-gminy-zabia-wola-z-dnia-29-marca-2011-r-w-sprawie-podjecia-dzialan-zmierzajacych-do-polepszenia-warunkow-zyciowych-rodzin-wielodzietnych-zamieszkalych-na-terenie-gminy-zabia-wola.pdf
https://www.zabiawola.pl/plik,2471,tekst-jednolity-uchwaly-nr-21-vi-2011-rady-gminy-zabia-wola-z-dnia-29-marca-2011-r-w-sprawie-podjecia-dzialan-zmierzajacych-do-polepszenia-warunkow-zyciowych-rodzin-wielodzietnych-zamieszkalych-na-terenie-gminy-zabia-wola.pdf
https://www.zabiawola.pl/plik,2471,tekst-jednolity-uchwaly-nr-21-vi-2011-rady-gminy-zabia-wola-z-dnia-29-marca-2011-r-w-sprawie-podjecia-dzialan-zmierzajacych-do-polepszenia-warunkow-zyciowych-rodzin-wielodzietnych-zamieszkalych-na-terenie-gminy-zabia-wola.pdf
https://www.zabiawola.pl/plik,2471,tekst-jednolity-uchwaly-nr-21-vi-2011-rady-gminy-zabia-wola-z-dnia-29-marca-2011-r-w-sprawie-podjecia-dzialan-zmierzajacych-do-polepszenia-warunkow-zyciowych-rodzin-wielodzietnych-zamieszkalych-na-terenie-gminy-zabia-wola.pdf
https://www.zabiawola.pl/plik,2471,tekst-jednolity-uchwaly-nr-21-vi-2011-rady-gminy-zabia-wola-z-dnia-29-marca-2011-r-w-sprawie-podjecia-dzialan-zmierzajacych-do-polepszenia-warunkow-zyciowych-rodzin-wielodzietnych-zamieszkalych-na-terenie-gminy-zabia-wola.pdf
https://www.zabiawola.pl/plik,2471,tekst-jednolity-uchwaly-nr-21-vi-2011-rady-gminy-zabia-wola-z-dnia-29-marca-2011-r-w-sprawie-podjecia-dzialan-zmierzajacych-do-polepszenia-warunkow-zyciowych-rodzin-wielodzietnych-zamieszkalych-na-terenie-gminy-zabia-wola.pdf


 32 

 
Lp. 

 
Nazwa dokumentu 

 
Uchwała Nr 

 
Data 

zatwierdze
nia 

 
Termin 

ważności 

Aktualizacja lub 
przyjęcie 
nowego 

dokumentu 
strategicznego 

 
Podstawa prawna 

 
Czy były sporządzone 

raporty roczne lub 
sprawozdania 
tak/nie/kiedy 

 
Uwagi 

88. Program współpracy 
organów administracji 
publicznej z organizacjami 
pozarządowymi  

78/XXII/2016 29.11.2016 2019 - Ustawa o samorządzie gminnym - 
art. 18 
Ustawa o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie art. 3 

Raz do roku informacja 
przedkładana Radzie Gminy (do 
końca maja każdego roku) 

http://www.bip.zabiaw
ola.akcessnet.net/uplo
ad/201612021457107
bqynbkkse88.pdf 

89. Wieloletnia Prognoza 
Finansowa Gminy Żabia 
Wola  

18/III/2018 19.12.2018 2030 - Ustawa o finansach publicznych -
art. 226, 227, 228, 230, 243 

- http://www.bip.zabiaw
ola.akcessnet.net/inde
x.php?job=wiad&idg=
3&id=1200&x=60&y=
82&z=&n_id=4064 

90. Raport o stanie gminy - - - - Ustawa o samorządzie gminnym -
art. 28aa 

Raport przedkładany Radzie do 
końca maja każdego roku. 

Dokument obowiązuje 
od 2019 r  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia Wola. 
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4. Obszar społeczny 

 

4.1. Demografia 

 

Gmina Żabia Wola na koniec roku 2018 liczyła 8468 osób. Średnia gęstość 
zaludnienia  wynosi 80,2 os./km2 (dane z ewidencji ludności na rok 2018). Saldo 
migracji ludności w 2018 r. wynosiło + 186 osób. 
 

Tabela nr 4 
Liczba ludności w gminie w latach 2014 – 2018 r.  
 

Dane Rok 

2014 2015 2016 2017 2018 

Ludność  7913 8032 8170 8282 8468 

Kobiety  3994 4044 4102 4145 4246 

Mężczyźni  3919 3988 4068 4137 4222 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia Wola. 
 
Jak wynika z danych zamieszczonych powyżej liczba ludności w gminie Żabia Wola 

ciągle wzrasta, osiągając w roku 2018 - 8468 mieszkańców, co w kontekście rozwoju 

społeczno-gospodarczego jest pozytywnym zjawiskiem. 

 
Tabela nr 5 
Liczba ludności z podziałem na miejscowości.  
 

Miejscowość Mieszkańcy (zameldowani) 

na stałe czasowo łącznie 

Bartoszówka 249 4 253 

Bieniewiec 218 5 223 

Bolesławek 64 - 64 

Ciepłe 81 - 81 

Ciepłe A 34 1 35 

Grzegorzewice 155 2 157 

Grzmiąca 118 - 118 

Grzymek 84 4 88 

Huta Żabiowolska 284 3 287 

Jastrzębnik 124 3 127 

Józefina 168 - 168 

Kaleń 327 1 328 

Kaleń- Towarzystwo 165 - 165 

Lasek 83 - 83 

Lisówek 22 1 23 
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Miejscowość Mieszkańcy (zameldowani) 

na stałe czasowo łącznie 

Musuły 288 11 299 

Nowa Bukówka 193 4 197 

Oddział 118 2 120 

Ojrzanów 248 3 251 

Ojrzanów- Towarzystwo 123 1 124 

Osowiec 1082 37 1119 

Petrykozy 175 1 176 

Pieńki Słubickie 23 1 24 

Pieńki Zarębskie 19 3 22 

Piotrkowice 140 5 145 

Przeszkoda 28 - 28 

Redlanka 21 - 21 

Rumianka 100 - 100 

Siestrzeń 227 9 236 

Skuły 274 4 278 

Słubica A 117 4 121 

Słubica B 55 - 55 

Słubica Dobra 88 1 89 

Słubica- Wieś 54 - 54 

Stara Bukówka 46 2 48 

Władysławów 110 - 110 

Wycinki Osowskie 271 8 279 

Zalesie 203 6 209 

Zaręby 208 2 210 

Żabia Wola 950 26 976 

Żelechów 955 22 977 

Razem 8468 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia Wola. 
 
Tabela nr 6 

Ludność w gminie Żabia Wola w przedziale produkcyjności w poszczególnych latach. 

 

Lata Ludność w wieku 

przedprodukcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym 

2014 1807 5029 1077 

2015 1846 5070 1116 

2016 1892 5117 1161 

2017 1919 5161 1202 

2018 1945 5244 1279 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia Wola. 
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W gminie Żabia Wola najwięcej jest ludności w wieku produkcyjnym. Drugą, co do 
wielkości grupą jest ludność w wieku do 17 lat (czyli osoby w wieku 
przedprodukcyjnym). Kolejną grupę stanowi ludność w wieku poprodukcyjnym, czyli 
mężczyźni w wieku 65 lat  i więcej oraz kobiety w wieku 60 lat i więcej.  

Liczba urodzeń na terenie gminy (liczba urodzeń żywych) w 2018 r. wyniosła 
99 osób. Liczba zgonów na terenie gminy w 2018 roku to 61.  
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4.2. Pomoc społeczna 

 

Pomoc społeczna stanowi ważny system wsparcia osób i grup społecznych 

znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, których nie są w stanie 

przezwyciężyć i rozwiązać samodzielnie. Polityka pomocy społecznej w Gminie Żabia 

Wola ukierunkowana jest na podejmowanie różnorodnych działań na rzecz osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, ma na celu udzielenie im zarówno świadczeń 

jak i usług, które spowodują zmianę sytuacji społeczno-materialnej tych osób i 

rodzin. GOPS w Żabiej Woli w 2018 roku dążył do zmiany postrzegania go w 

świadomości społeczności lokalnej, gdyż nie jest aktualnie tylko instytucją 

wypłacającą świadczenia pieniężne, lecz dzięki nowym formom wsparcia o 

charakterze niefinansowym, przyczynia się skuteczniej do usamodzielnienia rodzin i 

przeciwdziałania społecznej marginalizacji grup zagrożonych wykluczeniem.           

Podstawowym zadaniem pomocy społecznej jest zgodnie z obowiązującymi 

przepisami rozpoznawanie i zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i 

rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności życiowych oraz 

umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. 

W ramach realizacji zadań ośrodek współpracował:  

- z policją, 

- sądem w zakresie wnioskowania o wgląd w sytuację rodziny, oraz w sprawie 

wydania zarządzeń opiekuńczych, 

- kuratorami sądowymi,  

- pedagogami szkolnymi i szkołami,  

- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie rodzin zastępczych,  

- Powiatową Komisją do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,  

- Stowarzyszeniem Rodzin Abstynenckich,  

  - Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

- Służbą zdrowia – lokalną, powiatową i wojewódzką, 

  - Powiatowym Urzędem Pracy w Grodzisku Mazowieckim,  

- Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,  

- Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,  

- Ośrodkami pomocy społecznej z całej Polski,  

- Klubem Anonimowych Alkoholików,   

- Zakładem Energetycznym,  

- Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, 

- Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim,  

- Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, 

- Urzędem Gminy w Żabiej Woli,  

- Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, 

- lokalnymi przedsiębiorcami. 

 

Łącznie w zakresie wszystkich realizowanych zadań przez GOPS w Żabiej Woli 

wydano 2.995 decyzji administracyjnych. Świadczenia te realizowane były w terminie 
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i zgodnie z planem, potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy zostały 

uwzględnione jeżeli odpowiadały celom.  

 
W ramach swej działalności GOPS podejmował również działania dodatkowe        

(o charakterze akcyjnym i stałym): 
- akcja „Podziel się gwiazdką”, 
- akcja „Szlachetna Paczka”, 
- akcja „Paczka z okazji Świąt Wielkanocnych”, 
- całoroczna zbiórka odzieży, mebli oraz sprzętu gospodarstwa domowego. 

 
Szczegółowe sprawozdanie wraz z załącznikami z działalności Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Żabiej Woli za 2018 rok zawarte zostało na stronie:  
https://www.gops.zabiawola.pl/plik,2953,spr-za-2018-pdf.pdf 

  

https://www.gops.zabiawola.pl/plik,2953,spr-za-2018-pdf.pdf
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4.3. Ochrona zdrowia 

 

Gmina jest właścicielem budynku Ośrodka Zdrowia znajdującego się w Żabiej 
Woli przy ul. Warszawskiej nr 24, w którym wynajmuje się lokale dla podmiotów 
świadczących usługi medyczne. 

 
Uchwałą Rady Gminy Nr 12/XXIV/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r w sprawie 

wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym, lokali użytkowych położonych 
w Żabiej Woli przy ul. Warszawskiej 24, w budynku Ośrodka Zdrowia w Żabiej Woli 
na okres czterech lat Rada Gminy wyraziła zgodę na wynajem lokali.  
 
Tabela nr 7 
Przedstawia lokale wynajmowane w ośrodku zdrowia oraz okres najmu. 
 

Lp. 

 

Nazwa 

podmiotu 
 

Przeznaczenie 

lokalu 
 

Pow. 

użytkowa 
lokali 

 

Okres najmu 

 

Uwagi 

1. Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 

Medycyna Rodzinna 

opieka 
medyczna 

113 m2 31.12.2019 r.  

2. Niepubliczny Zakład 
Opieki  Zdrowotnej 

Centrum Rehabilitacji 
Domowej Sp. Jawna 

rehabilitacja 3 m2 15.10.2021 r. Koszt usług w 
roku ubiegłym 

wyniósł gminę 
149.990,-zł  

(koszt ten dotyczy 
usług rehabilitacyjnych 

świadczonych  
w pomieszczeniach 

udostępnionych 
wykonawcy  

w ramach umowy, są 
to inne pomieszczenia 
od tego wskazanego w 
tabeli, nie podlegają 

wynajęciu) 

3. Pańczyk Anna  

Gabinet 
Stomatologiczny 

stomatologia 18 m2 31.12.2020 r.  

4. Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 
Pielęgniarstwa i 

Położnictwa 
Środowiskowego-

Ambulatoryjnego 

„Nadzieja” 

pielęgniarskie 36 m2 31.12.2019 r.  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia Wola. 
 

Ponadto gmina udzieliła pomocy finansowej na zakup i doposażenie 
w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny gabinetów zabiegowych w Gminnym Centrum 
Zdrowia tj. o aparat do elektroterapii i ultradźwięków, akcesoriów do UGULA, aparat 
do laseroterapii.  
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Gmina aktywnie wspiera wszelkie charytatywne inicjatywy m.in. 
współuczestnicząc w badaniach mammograficznych piersi umożliwiając wczesne 
wykrycie nowotworu. Mammobus cyklicznie (3 razy w roku) stacjonuje w Gminie 
Żabia Wola. 
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4.4. Bezpieczeństwo publiczne 

 

Polityka bezpieczeństwa obejmuje działania administracyjne mające na celu 

realizację przedsięwzięć związanych z tworzeniem i wykorzystaniem potencjału 

ochronnego, w celu zapobiegania i przeciwdziałania różnego rodzaju zagrożeniom.  

 

Obecnie na terenie gminy Żabia Wola działają dwie jednostki Ochotniczych 

Straży Pożarnych: 

- OSP Żelechów, którego prezesem jest Mariusz Pałasz, naczelnikiem Paweł 

Witczak, 

- OSP Skuły, którego prezesem jest Wioleta Piernik, naczelnikiem Sebastian   

Piernik. 

 

Jednostki te finansowane są przez gminę, na podstawie ustawy z dnia 24 

sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. 2018 poz. 620) w zakresie 

ich utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej. Zadaniem OSP w roku 

2018 było podejmowanie działań ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych, 

zagrożeń ekologicznych, katastrof  i innych zdarzeń zagrażających życiu, zdrowiu, 

mieniu oraz środowisku naturalnemu mieszkańców. Jednostki OSP włączone są do 

krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, co potwierdza wysoki stopień 

wyszkolenia oraz przygotowania do akcji ratowniczych. Krajowy system ratowniczo-

gaśniczy stanowi integralną część ogólnopolskiego systemu bezpieczeństwa.  

OSP Żelechów skupia w swoich szeregach:71 członków czynnych, 2 

honorowych oraz 30 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Natomiast OSP 

Skuły skupia w swoich szeregach: 83 członków czynnych, 8 wspierających, 8 

honorowych oraz 35 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.  

Wspomniane jednostki są wyposażone w pojazdy przygotowane do działań 

ratowniczo-gaśniczych.  

 

Udział w działaniach ratowniczych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 

z terenu Gminy Żabia Wola w 2018 roku: 

- OSP Żelechów - 126 (ogółem wyjazdów do działań), 

- OSP Skuły - 68 (ogółem wyjazdów do działań). 

 

W roku ubiegłym przekazaliśmy następujące kwoty dla jednostek OSP w Gminie: 

- OSP Żelechów – 139.325,98 zł, 

- OSP Skuły – 115.891,34 zł. 

Gmina przeznaczyła kwotę 12 237,40 zł na monitoring i dozór techniczny oraz 

ubezpieczenia samochodów, sprzętu i członków OSP. Wsparto inwestycję w OSP 

Żelechów: rozbudowa, nadbudowa oraz remont budynku OSP, budowa szamba 

szczelnego, utwardzenie terenu, budowa instalacji gazowej – Etap I na łączną kwotę 

698.602,19 zł. 

Ponadto każdy ochotnik straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu 

ratowniczym czy szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż 
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Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustaliła 

Rada Gminy w drodze Uchwały Nr 27/VII/2011 z dnia 26.04.2011 r. Ekwiwalent 

pieniężny za 1 godzinę wynosi 15 zł/h, który to zostaje przez członków przekazany 

na działalność statutową OSP. 

 

Dodatkowo Gmina Żabia Wola wspiera działania prewencyjne podejmowane 

przez Komendę Policji. W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy w 

okresie wakacyjnym Komisariat Policji otrzymał wsparcie finansowe od gminy Żabia 

Wola  w wysokości 15.000,00 zł na służbę ponadnormatywną i nagrody. Dodatkowo 

gmina przekazała dofinansowanie na zakup sztandaru dla Policji w wysokości 

5.000,00 zł. 

W ubiegłym roku Policja włączyła się w piknik wolontariatu organizowany przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i w ramach akcji rozdawała kamizelki 

odblaskowe naszym mieszkańcom.  

 

Ponadto w roku 2018 członkowie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

w Żabiej Woli brali udział w ćwiczeniach powiatowych „BOGORIA 2018”. 
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5. Obszar gospodarczy.  

 

5.1. Działalność gospodarcza i rynek pracy 

 

Na terenie gminy Żabia Wola zarejestrowane jest w krajowym rejestrze 
urzędowym REGON 800 podmiotów, z czego w sektorze: 

 
a) budowlanym - 131 podmiotów,  
b) rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo - 9 podmiotów , 
c) handel hurtowy, detaliczny, naprawa pojazdów - 160 podmiotów,  
d) przetwórstwo przemysłowe - 55 podmiotów,  
e) transport i gospodarka magazynowa - 64 podmiotów,  
f) informacja i komunikacja - 56 podmiotów,  
g) edukacja - 106 podmiotów,  
h) opieka zdrowotna i pomoc społeczna - 45 podmiotów, 
i) pozostała – 174 podmioty.  

 

Tabela nr 8 
Przedsiębiorcy z podziałem na wiek i płeć. 
 

Płeć przedsiębiorcy Liczba 
przedsiębiorców 

Wiek 
przedsiębiorcy 

Liczba 
przedsiębiorców 
w danym wieku 

Kobiety 459 do 30 roku życia 105 

Mężczyźni 819 

 
Najstarszy przedsiębiorca  

w gminie liczy 87 lat 

od 30 do 50 
roku życia 

738 

powyżej 50 roku 
życia 

435 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS. 
 
Jak wynika z podanych wyżej wskaźników największą grupą przedsiębiorców na 
terenie gminy są osoby w wieku produkcyjnym. 

 
Według stanu na maj 2019 roku, w rejestrze działalności gospodarczej, 

prowadzonej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zarejestrowanych 
jest 802 podmioty gospodarcze (osoby fizyczne, prowadzące działalność 
gospodarczą).  
Na 1 tys. mieszkańców przypada 10,97 podmiotów gospodarczych. 

Jak wynika z powyższych danych liczba podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą zwiększa się utrzymując poziom dodatni i ma zapewne pozytywny 
wpływ na rozwój lokalnej gospodarki.  
Ponadto z przedstawionych danych wynika, że aktywność gospodarcza w gminie 
skoncentrowana jest w sektorze prywatnym. Najpopularniejszą formą prowadzenia 
działalności jest forma osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. 
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Tabela nr 9 
Ilość organizacji pozarządowych zarejestrowanych na obszarze gminy w roku 2019.   
 

Rok Organizacje pozarządowe Ogółem 
Fundacje Stowarzyszenia Kluby sportowe 

Zwykłe Zarejestrowane w 

KRS 

Działające w 

formie 

stowarzyszeń 

Uczniowskie 

kluby 

sportowe 

2019 3 5 11 5 7 31 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia Wola. 
 
Następuje dynamiczny rozwój organizacji pozarządowych w stosunku do lat 
ubiegłych. 
 
Tabela nr 10 
Największe zakłady pracy na terenie gminy Żabia Wola. 
 

Miejscowość Nazwa zakładu Rodzaj działalności 
Żabia Wola Greenyard Logistics Poland Sp. z 

o.o. 

Produkcja, magazynowanie, 

dystrybucja warzyw i owoców 

Nowa Bukówka FINCO-STAL  
Sp. z.o.o. 

Produkcja blachodachówki, rynien, 

Nowa Bukówka Finco-Stal Serwis Sp. z o.o. Produkcja blach 

Nowa Bukówka TECHNI ART  
Sp. z o. o. 

Produkcja posadzek oraz powłok 
wykończeniowych 

Słubica B CANPOL Sp. z o. o Przetwórstwo tworzyw sztucznych i 

silikonów, produkcja smoczków i 
butelek dla niemowląt 

Słubica B TOPSIL Produkcja uszczelek, uszczelnień, 

silikonów 

Żabia Wola BSL TRUCK Hurtownia części do samochodów 

ciężarowych 

Siestrzeń Ro-Ma Zakłady Narzędzi 
Skrawających  

Sp. z o.o. 

Produkcja pił 

Siestrzeń Schüco International Polska Sp. z 
o.o. 

Systemy okien, drzwi, fasad, ogrodów 
zimowych, a także systemy solarne 

Bieniewiec  BADA PAK S.J.  Magazynowania i dystrybucja 

suszonych owoców i orzechów 

Bieniewiec HOLDBOX Frączkiewicz Sp. Jawna Produkcja, import oraz dystrybucja 

komponentów techniki oświetleniowej 

Bieniewiec SAPKOD Instalacje elektryczne,instalacje 
alarmowe,instalacje domofonowe oraz 

wideo domofonowe, instalacje kamer, 

instalacje telewizji satelitarnej oraz 
naziemnej, sieci komputerowe. 

Osowiec MATSUGU INDUSTRIAL SERVICES 
Sp.zo.o 

Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw 
sztucznych 

Osowiec QUIZ  Produkcja kosmetyków kolorowych i 
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opakowań kosmetycznych 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia Wola. 

Gmina realizując kierunki rozwoju wyznaczone w Studium uwarunkowań 

przygotowała dla potencjalnych inwestorów strefę rozwoju gospodarczego. Strefa ta 

obejmuje tereny głównie w sąsiedztwie drogi krajowej nr 8 relacji Warszawa – 

Wrocław, która obecnie przystosowywana jest do parametrów drogi ekspresowej. 

Główne obszary produkcyjno – usługowe zostały wyznaczone: 

- przy węźle Siestrzeń– ok. 60 ha, 

- w sąsiedztwie drogi serwisowej w m. Przeszkoda - ok. 33ha, Nowa Bukówka 

-  ok. 15 ha, Stara Bukówka - ok. 10 ha, Słubica A - ok. 46 ha, Bieniewiec - ok. 

10 ha. 

W pozostałych miejscowościach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie drogi 

krajowej nr 8 również wyznaczone są niewielkie obszarowo tereny inwestycyjne, 

które sukcesywnie powiększane są w ramach aktualizacji miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. 

Zabudowa usługowa nieuciążliwa bądź usługowo – mieszkaniowa skupia się głównie 

w sąsiedztwie dróg powiatowych oraz drogi wojewódzkiej w m. Piotrkowice ok. 70 

ha. 

Ww. tereny stanowią własność prywatną z wyłączeniem terenów w m. Siestrzeń, 

które są własnością Skarbu Państwa reprezentowanego przez Krajowy Ośrodek 

Wsparcia Rolnictwa. Obszary te w większości wymagają uzbrojenia w infrastrukturę 

techniczną. 
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5.2. Rolnictwo 

 

Struktura agrarna gminy przedstawiała się następująco: 

a) użytki rolne – 5.769,80 ha w tym:  

b) grunty orne – 3.921,20 ha,  

c) sady – 241,49 ha,  

d)  użytki zielone – 693,06 ha,  

e) wody zbiorniki wodne – 99,67 ha. 

 

Rolnicy na terenie gminy Żabia Wola gospodarują na powierzchni 5.769,80 ha 

użytków rolnych, w tym grunty orne stanowią powierzchnię 3.921,20 ha.  

 
Tabela nr 11 
Gospodarstwa prowadzące działalność rolniczą w roku 2018. 
 

Gospodarstwa rolne 
do 1 ha od 1 ha do 5 ha od 5 do 10 ha od 10 do 15 

ha 
pow. 15 ha Łącznie 

297 1626 226 37 15 1904 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia Wola. 

 

Rolnicy prowadzą typową produkcję rolną z nastawieniem na produkcję 

roślinną (głównie zboża) oraz produkcję zwierzęcą z nastawieniem na trzodę 

chlewną, drób, bydło. Występują gospodarstwa specjalistyczne nastawione na 

produkcję trzody chlewnej, sadownictwo, produkcję warzyw . 

W produkcji roślinnej w strukturze zasiewów gminy dominują uprawy zbóż i owoców 

– 70 % wśród których duży udział mają uprawy żyta i owoców pestkowych. Znaczący 

udział  w uprawach mają także rośliny przemysłowe, rzepak i rzepik, sady. 

Na terenie gminy Żabia Wola funkcjonuje Gminna Spółka Wodna, która 

zrzesza indywidualnych rolników. Jej zadaniem jest utrzymanie sprawności 

technicznej urządzeń melioracyjnych – rowów, drenów, przepustów, wylotów oraz 

studzienek na terenie następujących miejscowości: Lisówek, Kaleń, Kaleń-

Towarzystwo, Pieńki Zarębskie, Siestrzeń, Wycinki Osowskie, Jastrzębnik, Musuły, 

Osowiec, Ojrzanów, Ojrzanów-Towarzystwo, Przeszkoda, Zalesie, Zaręby, Żabia 

Wola, Żelechów. GSW zrzesza 800 członków.  

W ubiegłym roku Urząd Gminy na podstawie porozumienia z dnia 29.08.2018 r. 

wsparł  

ją finansowo w wysokości 30.000,00 zł. na zadanie pn. „Wykonanie konserwacji 

rowów melioracyjnych na terenie Gminy Żabia Wola-obręb: Żabia Wola, Żelechów, 

Kaleń-Towarzystwo, Ojrzanów-Towarzystwo, Ojrzanów, Zaręby”.  

Rolnictwo w Gminie Żabia Wola boryka się z niekorzystnymi zjawiskami 

atmosferycznymi jakimi są: przymrozki wiosenne i susza. W latach 2013-2018 

na terenie gminy szacowano straty w około 200 gospodarstwach. Coroczne 

szacowania dotyczyły w dużej mierze tych samych producentów rolnych.    
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W roku ubiegłym rolnicy otrzymali wsparcie finansowe w wysokości: 

- 1.000 zł do 1ha, w przypadku szkód powstałych w uprawach 

rolnych  wynoszących,  co najmniej  70 %  danej uprawy na powierzchni 

występowania tej uprawy, 

- 500 zł do 1 ha powierzchni upraw, w  przypadku szkód powstałych 

w uprawach rolnych  wynoszących, co najmniej  30 % danej uprawy i  mniej 

niż 70 % danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy. 
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6. Infrastruktura społeczna 

 

6.1. Oświata 

 

Gmina Żabia Wola jest organem prowadzącym dla 3 szkół podstawowych,               

1 gimnazjum i 1 przedszkola. Na terenie gminy działa jeden oddział przedszkolny 

przy Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach.  

Sieć szkół w gminie zabezpiecza  w pełni aktualne potrzeby mieszkańców 

gminy, a sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach 

podstawowych stwarza możliwość korzystania z usług przedszkola prawie wszystkim 

zainteresowanym.  

Do obwodu Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie 

przynależą następujące wsie: Bieniewiec, Grzymek, Józefina, Kaleń, Musuły, Oddział, 

Huta Żabiowolska, Nowa Bukówka, Osowiec, Pieńki Słubickie, Przeszkoda, Rumianka, 

Siestrzeń, Słubica A, Słubica B, Słubica Dobra, Słubica-Wieś, Stara Bukówka, 

Władysławów, Wycinki Osowskie, Zalesie, Żabia Wola. 

Do obwodu Szkoły Podstawowej im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie 

przynależą następujące wsie: Jastrzębnik, Kaleń - Towarzystwo, Lisówek, Ojrzanów, 

Żelechów, Zaręby, Ojrzanów-Towarzystwo, Pieńki Zarębskie. 

Do obwodu Szkoły Podstawowej im Marii Kownackiej w Skułach przynależą 
następujące wsie: Bartoszówka, Bolesławek, Ciepłe, Ciepłe A, Grzegorzewice, 
Grzmiąca, Lasek, Petrykozy, Piotrkowice, Redlanka, Skuły. 
 

Tabela nr 12 

Podstawowe dane o szkołach według stanu na dzień 31.12.2018 r.  

 
Szkoły SP Ojrzanów SP 

Skuły 

SP 

Józefina 

Gimnazjum Przedszkole 

Liczba uczniów 

ogółem, stan w 
dniu 31.12.2018 r. 

w tym: 

209 109 464 89 130 

- liczba dzieci w 
oddziałach 

przedszkolnych 

0 18 0 - 130 

Liczba zmian 2  0 1 0 

Liczba nauczycieli 
dydaktycznych w 

etatach 
przeliczeniowych 

(wraz z 
nauczycielami w 

oddziałach 

przedszkolnych) 

26,01 21,40 46,81 14,54 10,08 

Budżet szkoły: 

wydatki ogółem 

(wraz z oddziałami 
przedszkolnymi) 

2.289.289,38 1.702.072,00 3.911.165,20 2.086.125,60 1.339.544,37 



 48 

Szkoły SP Ojrzanów SP 
Skuły 

SP 
Józefina 

Gimnazjum Przedszkole 

L. godz. zajęć 

rozszerzających 
ofertę szkoły i 

finansowanych z 
budżetu gminy 

(miesięcznie) 

0 0 0 0 0 

Liczba oddziałów 12 9 20 4 5 

Liczba pomieszczeń 

do nauczania, w 

tym: 

8 10 12 10 5 

- pracownie 

przedmiotowe 
7 9 11 9 5 

Sala gimnastyczna 1 1 1 1 0 

Liczba książek w 

bibliotece 
6417 8250 7885 4529 0 

Koszt utrzymania 1 
ucznia 

10.953,54 15.615,34 8.429,24 23.439,61 10.304,19 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia Wola. 
 

Szkoły na terenie gminy to nie tylko siedziby procesów edukacyjnych, są one 

także ważnymi ogniwami w życiu kulturalnym, sportowym i codziennym 

miejscowości. Szkoły w roku 2018 były organizatorami lub współorganizatorami wielu 

imprez edukacyjnych, kulturalnych i sportowych. 

 

Przy placówkach oświatowych działają szkolne koła wolontariatu, które 

aktywnie pomagają biorąc udział w: 

- Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy,  

- pomocy w organizacji „ Biegu z Żabką”,  

- akcji „ Piknik z wolontariatem,  

- akcji „Podziel się gwiazdką” i  „Góra grosza”, 

- zbiórce karmy dla schroniska, 

- niesieniu pomocy niepełnosprawnym poprzez akcję zbierania nakrętek, 

- pomocy dla rodziny szkolnej „Podziel się Gwiazdką” – zbieranie żywności dla 

rodzin najbardziej potrzebujących, 

- akcji „Szlachetna paczka”,  

- inicjatywie dotyczącej zbierania kasztanów i żołędzi w ramach akcji „ 

Pomóżmy zwierzętom przetrwać  zimę”, 

- wykonywaniu kartek świątecznych dla oddziału onkologicznego w ramach 

zadań „Małego Wolontariusza”. 

 

Szkoły uczestniczą, również w wielu imprezach kulturalnych organizowanych w 

poszczególnych placówkach, do których należą np.: 

- organizacja „Jasełek ”,  

- kiermasze Wielkanocne i Bożonarodzeniowe,  

- propagowanie czytelnictwa poprzez akcje: kiermasz taniej książki w 

bibliotece, akcja szkolna „Podaruj książkę bibliotece”, akcja „1000 książek” 
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(książki przekazano na oddział pediatryczny szpitala w Grodzisku 

Mazowieckim).  

 

Szkoły współpracują z Gminną Biblioteką Publiczną i Domem Kultury 

w następujących  wydarzeniach: 

- współorganizując spotkania autorskie np. z Krzysztofem Piersą autorem 

książki „Trener marzeń”,  

- uczestnicząc w akcji pn. Narodowe czytanie „Przedwiośnia”, 

- współorganizując konkursy recytatorskie np. konkurs literacki „Wierszowana 

Żabia Wola”. 

 

Wszystkie placówki oświatowe są, również bardzo zaangażowane w życie 

sportowe naszej gminy. We współpracy z Domem Kultury organizowany jest 

coroczny „Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Żabia Wola”.   

W gimnazjum działa klasa sportowa, której uczniowie aktywnie biorą udział 

w różnego rodzaju aktywnościach sportowych na terenie powiatu i województwa.  

Przy gimnazjum działa drużyna Unihokeja chłopców (10 uczniów) oraz dziewcząt (10 

uczennic), która uczestniczy w zawodach na szczeblu powiatowym,  

międzypowiatowym i wojewódzkim, w 2018 r. zarówno drużyna chłopców jaki 

dziewcząt zajęła I miejsce w Powiatowych zawodach unihokeja, oraz 

w międzypowiatowych zawodach Unihokeja. Drużyna chłopców zajęła I miejsce 

w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej. Uczniowie tej szkoły uczestniczą 

w licznych zawodach Piłki Nożnej, Piłki Ręcznej, Piłki Siatkowej, Piłki Koszykowej oraz 

zawodach lekkoatletycznych na szczeblu powiatowym i międzypowiatowym, gdzie 

zajmują wysokie lokaty. W 2018 r. Gimnazjum w Józefinie zajęło II miejsce w 

powiecie w klasyfikacji generalnej w kategorii szkół gimnazjalnych.   

W szkołach podstawowych, również działają drużyny piłki ręcznej, piłki nożnej, 

koszykówki , czy piłki siatkowej, które odnoszą sukcesy na poziomie rozgrywek 

powiatowych. 

 

Ponadto uczniowie uświetniają swym udziałem wiele uroczystości i imprez 

gminnych m.in.: 

- Zespół „Radlanie” bierze udział w spotkaniach Unii Poetyckiej im. Wojciecha 

Siemiona oraz w przeglądzie Amatorskich Zespołów Ludowych „Małe 

Siemionalia”, 

- Żabi Zlot, Festyn Żabiowolski, Święto Chleba, Dzień Szarlotki, 

- poczty sztandarowe szkół biorą udział w obchodach świąt państwowych 

w naszej gminie, np. „ Święto Niepodległości”, czy „Święto 3 maja” 

 

W celu wyrównywania szans edukacyjnych szkoły uczestniczyły w 

edukacyjnych  projektach zewnętrznych współfinansowanych ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla 

rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 

10.01.01. Edukacja ogólna (w tym szkołach zawodowych). W projektach tych 

uczestniczyły Szkoła Podstawowa w Józefinie, Ojrzanowie i Skułach, pn. „Szkoła 
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talentów w Józefinie w Gminie Żabia Wola” i „ Szkoły talentów w Ojrzanowie i 

Skułach w Gminie Żabia Wola”. Projekty te pozwoliły na wyposażenie pracowni 

przedmiotowych w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy, drukarki itp.  

Projekt „Szkoła Talentów w Józefinie w Gminie Żabia Wola” otrzymało 

dofinansowanie w kwocie 383.852,50 zł, zaś „Szkoła talentów w Ojrzanowie i Skułach 

w Gminie Żabia Wola” dofinansowanie w kwocie 387.252,50 zł. 

Szkoły podstawowe brały, również udział w projekcie „ Kod do przyszłości” 

w ramach działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej 

w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014/2020. Celem 

projektu było podniesienie kompetencji przez nauczycieli w zakresie programowania 

w klasach  I-III szkoły podstawowej.  

Projekt obejmował szkolenie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie 

programowania, a następnie przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów 

z robotyki i programowania. Szkoły w ramach projektu otrzymały zestawy klocków 

Lego.  

Wszystkie szkoły były uczestnikami rządowego projektu „Narodowy Program 

Rozwoju Czytelnictwa” w ramach, którego każda szkoła dostała dofinansowanie 

w wysokości 12.000,00 zł na zakup książek do bibliotek szkolnych.  

 

Uczniowie korzystają, również w różnego rodzaju akcji i programów profilaktycznych 

organizowanych przez szkoły, takich jak: 

- trening twórczego myślenia,  

- warsztaty odpowiedzialności prawnej młodzieży i konsekwencje ryzykownych 

zachowań, 

- Ogólnopolska kampania „ Hazard? Nie dziękuje”, 

- Edukacja antynikotynowa – „Nie pal przy mnie proszę”, „Znajdź właściwe 

rozwiązanie”, „Bieg po zdrowie”, 

- kampania społeczna „ jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”, 

- badanie przesiewowe słuchu dla uczniów klas pierwszych – program 

współfinasowany przez Unię Europejską, realizowany przez instytut Fizjologii 

i Patologii Słuchu w Kajetanach, 

- szkolenia dla klas I-III „W niebezpiecznej sieci” profilaktyka cyberprzemocy 

realizowana przez pracownię ERUDIO. 

     

W trakcie roku szkolnego w szkołach organizowane są wycieczki krajoznawcze 

i rożnego rodzaju wyjazdy między innymi: na basen, do teatru i muzeum.  

Szkoły chętnie organizują wycieczki krajoznawcze z elementami edukacyjnymi m.in: 

- wycieczki krajoznawczo-turystyczne Pieniny – Zator, 

- wycieczki krajoznawczo-turystyczne Trójmiasto,  

- wyjazd nad morze w ramach, którego uczestniczyli uczniowie z Czech i 

Słowacji w związku z wymianą i współpracą międzynarodową, 

- wycieczki edukacyjne Warszawa-pokój zagadek, 

- wycieczka krajoznawcza Bałtowski Kompleks Turystyczny, 
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- wycieczka do Celestynowa – Centrum Edukacji Leśnej – zwiedzanie 

ekspozycji, spacery leśną ścieżką edukacyjną,  

 

Wyjazdy do muzeum i teatrów m.in.: 

- muzeum Powstania Warszawskiego, 

- muzeum sportu, 

- zwiedzanie stadionu Narodowego, Belwederu, Łazienek Królewskich, 

- młodsi uczniowie uczestniczyli w wyjazdach do teatru Guliwer, czy teatru 

Syrena,  

- starsi uczniowie uczestniczyli w sztukach wystawianych w teatrach Buffo, 

Rampa, Sabat.  

 

Szkoły podległe gminie są systematycznie remontowane. W ramach swojej 

działalności w okresie wakacji w 2018 r. przeprowadzają drobne prace remontowe 

np.: 

- cyklinowanie podłóg w salach lekcyjnych,  

- drobne naprawy konserwacyjne,  

- przeglądy i naprawa placów zabaw oraz boisk sportowych,  

- malowanie pracowni lekcyjnych oraz pomieszczeń administracyjnych. 

Duże zadania inwestycyjne dotyczące rozbudowy, bądź remontów realizowane są 

przez Referat Inwestycji.  

 

Gmina Żabia Wola w roku 2018 organizowała transport dzieci do placówek 
oświatowych w oparciu o art. 39  ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe tj. zapewniała 
bezpłatny transport uczniom klas I-IV  jeżeli droga z miejsca zamieszkania do szkoły 
przekracza 3 km i  uczniom klas V- VIII jeżeli droga z miejsca zamieszkania do szkoły 
przekracza 4 km. Gmina zapewniała, również bezpłatny transport lub refundację 
kosztów dowozu dla dzieci niepełnosprawnych.  
Koszt dowozu 14 dzieci niepełnosprawnych do szkół w Piastowie, Warszawie 
i Grodziska Mazowieckiego wyniósł: 204.634,35 zł, zaś łączny koszt transportu do 
szkół dzieci i młodzieży wyniósł: 484.907,12 zł. 

Firma, która realizuje usługi w zakresie transportu uczniów do szkół wyłaniana 

jest  w drodze  przetargu nieogranicznego. Udzielane są dwa zamówienia na 

transport dzieci do placówek oświatowych oraz na transport dzieci 

niepełnosprawnych.  

 

Szczegółowa Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Żabia 
Wola za rok szkolny 2017/2018 znajduje się pod adresem:   
http://www.zabiawola.bip.gmina.pl/index.php?id=305 
 
 
 

 

  

http://www.zabiawola.bip.gmina.pl/index.php?id=305
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6.2. Kultura 

 

6.2.1. Dom Kultury  

 

Kultura to ważny obszar aktywności gminy, który znacząco wpływa na jakość 
życia mieszkańców. Jest nie tylko ważnym elementem wizerunku gminy i 
odpowiedzią na potrzebę tworzenia i kontaktu ze sztuką, ale również narzędziem 
integracji i budowania wspólnej, lokalnej tożsamości mieszkańców. Najważniejszą 
placówką kultury na terenie gminy jest Dom Kultury w Żabiej Woli, który w swej 
strukturze mieści między innymi Mini Muzeum Żaby. 

Dom Kultury jest miejscem skupiającym ludzi z pasją, stwarza możliwości 

rozwoju dzieci i młodzieży, dorosłych (w tym seniorów) poprzez organizację zajęć 

artystycznych, które zamieszczone zostały w tabeli poniżej.  

 

Tabela nr 13 

Wyszczególnia zajęcia organizowane dla różnych grup wiekowych.  

 
Lp. Rodzaj zajęć  z określeniem grup 

wiekowych 

Ilość godz. 

tygodniowo 

Ilość uczestników, 

średnia w roku 
 

1. Maluchowo  - od 1,5 r do 3 lat 2x 2h 18 

2. Decoupage dla dzieci i młodzieży 2h/tydz. 20/12 

3. Rękodzieło dla dzieci i młodzieży 3h/tydz. 24/15 

4. Igła i szydełkiem – dla młodzieży i dorosłych 1 h/tydz. 5 

5. Ceramika - dzieci i młodzieży 2x 1,5h 8 

6. Teatrzyk Okruszek w Skułach - odpłatny - do 
czerwca 

1,5h/tydz 7 

7. Rysunek i malarstwo - dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych 

1,5h/tydz. 10 

8. Nauka gry na gitarze i wokalu – dzieci i 

młodzież 

3h/tydz. 12 

9. Taniec nowoczesny - dzieci i młodzież - do 
czerwca 

2h/tydz. 12 

10. Jazz i akrobatyka - młodzież 2h/tydz. 18/8 

11. Klasyka /balet i tańce narodowe - dzieci 1,5h/tydz. 18 

12. Flet prosty - dzieci i młodzież - do czerwca 2h/tydz. 8 

13. Szachy – dzieci i młodzież 2 h/tydz. 6 

14. Malowanie na tkaninie - dorośli 1,5h/tydz. 6 

15. Gordonki- od 0,5 do 2,5 lat 2x45 min/tydz. 12 

16. Nauka gry na perkusji – młodzież - do czerwca 2h/tydz. 3 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia Wola. 
 

Szczegółowe sprawozdanie z działalności Domu Kultury w Żabiej Woli za 2018 rok 
zawarte zostało na stronie:  
https://www.e-bip.org.pl/domkultury/20817  
http://www.zabiawola.bip.gmina.pl/index.php?id=367  
  

https://www.e-bip.org.pl/domkultury/20817
http://www.zabiawola.bip.gmina.pl/index.php?id=367
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6.2.2. Gminna Biblioteka Publiczna 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli jest jednostką kulturalną, która 
pozostaje w strukturze organizacyjnej Gminy. Użytkuje wydzielone w Domu Kultury 
pomieszczenia o powierzchni łącznej 100 m2, pełniące zarówno funkcję 
wypożyczalni, jak również czytelni (także internetowej – placówka oferuje dostęp do 
internetu na wydzielonych stanowiskach komputerowych).  

Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli poza wypożyczeniami książek 
gromadzi, opracowuje i udostępnia materiały biblioteczne, promuje czytelnictwo, 
upowszechnia wiedzę, kulturę i naukę, prowadzi także działalność informacyjno-
bibliograficzną. Dodatkowo włącza się w organizację imprez kulturalnych. 
 
Tabela nr 14 
Podstawowe dane o bibliotece.  
 

Biblioteka publiczna Rok 2018 

Liczba pracowników 2 

Liczba wolumenów  7445 

Liczba pozyskanych woluminów w danym roku 644 

Liczba zarejestrowanych czytelników ogółem 1287 

Liczba wypożyczeń w danym roku 12.484 

Budżet placówki – suma wydatków rocznie 180.000 

Zakupy książek w zł 10.500 

Liczba wypożyczeń  
na 1 czytelnika  

Liczba wypożyczeń w danym 
roku przez liczbę 

zarejestrowanych czytelników 
9,7 

Liczba wypożyczeń  
na 1-go pracownika 

Liczba wypożyczeni dzielona 
przez ilość pracowników 6242 

Koszt jednego wypożyczenia Budżet roczny podzielony na 
liczbę wypożyczeń 14,42 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia Wola. 

 
W 2018 roku bibliotekę odwiedziło 17 347 osób korzystających z oferty 

biblioteki (imprezy, szkolenia, usługa ksero, wypożyczenia i czytelni Internetowej). 
Wypożyczono na zewnątrz 9 936 egzemplarzy książek i 131 audiobooków. 
Udostępniono na miejscu 2 417 egzemplarzy książek.  Zanotowano 9 934  wejść na 

stronę internetową placówki. 

            W 2018 roku zarejestrowano 1287 użytkowników placówki (w tym 645 
aktywnych czytelników). Z uwagi na remont pomieszczeń bibliotecznych od 26 
września do 5 listopada placówka nie wypożyczała książek. 
 

Ważnym elementem działalności biblioteki jest udział w ogólnopolskich akcjach 
promujących czytelnictwo i walory biblioteki. Biblioteka wzięła udział w Tygodniu 
Bibliotek i Narodowym Czytaniu oraz co roku realizuje wieloletnie zadanie „Narodowy 
Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup Nowości do bibliotek publicznych 
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ze środków finansowych MKIDN (BN). Celem Programu jest wzbogacenie i 
odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych. 

Tabela nr 15 
Przedstawia ilość spotkań autorskich oraz przedstawień teatralnych dla dzieci 
i młodzieży.  
 

Lp. Data 

wydarzenia 
Tytuł Miejsce 

1. 5.02 Spotkanie autorskie z Krzysztofem Piersą, 

promocja książki „Trener marzeń” 

Gimnazjum w Józefinie 

2. 16.02 Spotkanie autorskie z Krystyną Mirek, 

promocja książki „Światło w cichą noc” 

Biblioteka 

3. 27.02 Szkolenie dla studentów Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, „Płacę swoje rachunki przez 

Internet” -pracownik Banku w Białej Rawskiej 

Biblioteka 

4. 6.03 Spotkanie autorskie z Janem Kazimierzem 

Siwkiem, promocja książek dla dzieci 

Szkoła Podstawowa  

w Skułach 

5. 13.04 Spektakl edukacyjny „Na tropie afery - gdzie 
podziały się litery?” 

Szkoły podstawowe w 
Józefinie i Ojrzanowie 

6. 8.05-11.05 Jubileusz Biblioteki. Promocja książki 

„Żabiowolskie Bajania, czyli o Żabiej Woli na 
wesoło”, goście z kl. III ze szkół w Józefinie, 

Ojrzanowie i Skuł 

Biblioteka 

7. 10.05 Teatrzyk „Smocza legenda”, głośne czytanie 

książki „Żabiowolskie Bajania, czyli o Żabiej 
Woli na wesoło” 

Biblioteka 

8. 11.05 Spotkanie autorskie z Grzegorzem 

Kalinowskim, promocja książki ”Pogromca 

grzeszników” 

Biblioteka 

9. 18.05 Lekcja biblioteczna, głośne czytanie książki 
„Żabiowolskie Bajania, czyli o Żabiej Woli na 

wesoło” 

Biblioteka 

10. 2.06 Dzień dziecka, animacje w wykonaniu 

„Muzeum Bajek, Baśni i Opowieść” 

Park przy Domu 

Kultury 

11. 24.06 – 29.06 Współorganizacja letniego wypoczynku z 
Domem Kultury 

Wycieczki 

12. 8.07 Festyn Żabiowolski, konkurs „Dokończ 

przysłowie”. 

Park przy Domu 

Kultury 

13. 5.09 – 14.09 Wystawa na 100-lecie odzyskania 

niepodległości - „Znaki Państwa Polskiego” 

Biblioteka 

14. 8.09 Narodowe Czytanie - „Przedwiośnie” Biblioteka 
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Lp. Data 
wydarzenia 

Tytuł Miejsce 

15. 25.09 Przedstawienie teatralne  

„Zadanie z patriotyzmu’. 

Szkoła Podstawowa 

 w Józefinie 

16. 26.09 Spektakl „Przyjaźni dar odwróci zły czar” Szkoła Podstawowa 

 w Ojrzanowie 

17. 26.09 Przedstawienie teatralne „Opowieści z teczki 
Profesora Książeczki” 

Przedszkole 

18. 11.10 Spotkanie z podróżnikiem Robertem 
Gondkiem, „W drodze na najwyższe szczyty 

Afryki” 

Szkoła Podstawowa  
w Skułach 

19. 12.10 Spotkanie autorskie z Marcinem Koziołem, 
promocja książki „Skrzynia Władcy Piorunów” 

Szkoła Podstawowa  
w Józefinie 

20. 9.11 Spektakl „Koziołek Matołek wyrusza w świat” Szkoła Podstawowa 

 w Ojrzanowie 

21. 30.11 Spektakl „O pchle, co manier nie miała” Szkoła Podstawowa  

w Józefinie 

22. 1.12 „Bałwanek Tiko i królowa Fruncja”  – 
przedstawienie teatralne i animacje z 

Mikołajem 

Biblioteka i Dom 
Kultury 

23. 3.12 Spektakl świąteczny „Co się stało z 

Mikołajem?” 

Szkoła Podstawowa  

w Skułach 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia Wola. 
 

Z okazji jubileuszu 60 - lecia biblioteki wydano pierwszą książkę pt. 
„Żabiowolskie Bajania, czyli o Żabiej Woli na wesoło". Jest to bogato ilustrowana 
książeczka opatrzona została wspaniałym tekstem Wiesława Drabika. 
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Gminna Biblioteka Publiczna w ubiegłym roku otrzymała dofinansowanie do 
zakupu nowości wydawniczych w wysokości 7.000 zł w ramach „Narodowego 
programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020” Priorytet 1 Zakup Nowości 
Wydawniczych do Bibliotek. Celem Programu, jest wzbogacenie i odnowienie 
księgozbiorów polskich bibliotek publicznych, w tym księgozbiorów dla dzieci 
i młodzieży.  

Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli jest partnerem w projekcie „Moja  
e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu” współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II 
„Wzrost e-potencjału Mazowsza” Działania 2.1 „E-usługi” Poddziałania 2.1.1” E-usługi 
dla Mazowsza”. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020, który będzie realizowany w 2019 roku. W ramach udziału 
w projekcie powstanie nowa strona internetowa biblioteki. Nowymi usługami, które 
zostaną wdrożone we wszystkich bibliotekach biorących udział w projekcie będą: 

a) kalendarz wydarzeń bibliotecznych z aplikacją mobilną, 
b) chat online z bibliotekarzem, 
c) platforma merytoryczna współpracy bibliotekarzy. 
 
W bibliotece znajdują się 3 stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem 

do Internetu (za pośrednictwem naszego sprzętu komputerowego lub poprzez 
udostępnienie sieci bezprzewodowej – również w czytelni biblioteki, z 
wykorzystaniem własnego urządzenia), możliwość wydruku, skanowania oraz 
kserowania, a także umożliwiamy korzystanie ze stanowisk komputerowych 
zainstalowanych w czytelni komputerowej. 
 

Zbiory biblioteczne w 100% opracowane są komputerowo w systemie 
bibliotecznym Mateusz i udostępnione w katalogu online. Dzięki niemu książki 
wypożycza się przy użyciu elektronicznych kart czytelniczych. 

Nasza biblioteka umożliwia czytelnikom rezerwację zbiorów bibliotecznych 
online, uzyskiwanie informacji nt. terminu zwrotu, dostęp do katalogu online 
z personalizacją kont oraz proponowanie książek do zakupu. Bramka SMS – 
powiadomienia do czytelników przypominające o terminie zwrotu książki lub odbiór 
zarezerwowanej pozycji.  

Szczegółowe sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Żabiej Woli za 2018 rok zawarte zostało na stronie: 
https://www.e-bip.org.pl/upload/598.176638.pdf  
http://www.zabiawola.bip.gmina.pl/index.php?id=367  
 

  

https://www.e-bip.org.pl/upload/598.176638.pdf
http://www.zabiawola.bip.gmina.pl/index.php?id=367
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6.3. Sport 

 

Dom Kultury prowadzi działalność na rzecz mieszkańców w zakresie kultury 
fizycznej. Ponadto aktywność sportowa jest jednym z priorytetów działalności szkół 
i działających na terenie gminy klubów sportowych. 

Na terenie gminy Żabia Wola istnieje wiele obiektów sportowych i placów 
zabaw, służących na co dzień mieszkańcom oraz gościom gminy. Place zabaw 
i kompleksy boisk sportowych stwarzają szereg możliwości uprawiania sportu 
i aktywnego wypoczynku zarówno dla dorosłych, jak i dzieci oraz młodzieży. W 
okresie zimowym mieszkańcy mogą korzystać z nowoczesnej hali sportowej. 

Wśród dyscyplin sportowych, które mogą uprawiać mieszkańcy gminy możemy 
wyróżnić: piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka nożna, piłka nożna halowa, szachy, 
brazylijskie jiu-jitsu, taekwondo, boks, karate, tenis stołowy, lekkoatletyka, biegi 
długodystansowe i terenowe, nordic walking, kolarstwo długodystansowe i 
przełajowe, wspinaczkę sportową, street workout a od tego roku, zdobywającą coraz 
większa popularność w Polsce i na świecie, naszą polską dyscyplinę sportów walki – 
Koluchstyl. 
 
Na terenie gminy znajdują się następujące obiekty sportowe i place zabaw: 

a) sale gimnastyczne:  
- sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Józefinie.  
- hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Ojrzanowie ze ścianką 
wspinaczkową. 

b) boiska:  
- zewnętrzne piłkarskie „Moje Boisko-Orlik 2012”,  
- zewnętrzne piłkarskie pełnowymiarowe w miejscowości Skuły,  

 z bieżnią lekkoatletyczną, 
- zewnętrzne do koszykówki przy Szkole Podstawowej w Ojrzanowie, 
- zewnętrzne do koszykówki przy Szkole Podstawowej w Józefinie, 
- wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Skułach. 

c) siłownie plenerowe i place zabaw: 
- park przy Domu Kultury w Żabiej Woli. 
- plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Skułach. 
- plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Ojrzanowie. 

   
Główne wydarzenia sportowe, które miały miejsce na terenie gminy 2018r, 

których organizatorem była gmina: 
a) bieg Żabki, 
b) IX Turniej Piłkarski o puchar Wójta Gminy Żabia Wola. 
Ponadto na terenie gminy Żabia Wola działają również Uczniowskie Kluby 

Sportowe: 
a) ULKS Józefina – unihokej i kolarstwo, 
b) UKS Rekin Team – taekwondo, boks, Capoeira i Koluchstyl, 
c) UKS Józefina – piłka nożna, 
d) PUKS Ojrzanów – piłka nożna, 
e) Akademia Sportu – tenis stołowy, siatkówka, 
f) UKS Sarmata – jujitsu, 
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g) Klub Karate. 
7. Infrastruktura i gospodarka komunalna 

 

7.1 Mienie komunalne 

 

W 2018 r. grunty gminne zajmowały powierzchnię - 232.2113 ha, w tym 

działki drogowe zajmują powierzchnię 165.1950 ha. Z ogólnej powierzchni 232.2113 

ha gruntów gminnych w użytkowaniu wieczystym było 19.4808 ha.  

W ubiegłym roku złożono wnioski do Wojewody Mazowieckiego 

o skomunalizowanie (nadanie własności na rzecz gminy Żabia Wola) gruntów o 

łącznej  powierzchni 11.8726 ha.  

 

Gmina przeprowadziła następujące operacje gruntowe: 

- nabyła 9.704 m2 gruntów o łącznej wartości 114.374,68 zł pod drogi 

i poszerzenie dróg, 

- sprzedała 2.0719 ha gruntów  o łącznej wartości 1.993.659,25 zł. 

 
W roku ubiegłym w dzierżawie była 1 nieruchomość o pow. 0,14 ha 

przeznaczona w planie miejscowym na cele rekreacyjne. 
 
Tabela nr 16 
Wykaz nieruchomości dzierżawionych. 
 

Lp. Lokalizacja Powierzchnia 
gruntów 

Czynsz 
dzierżawny 

1. Siestrzeń 
działka  

nr ewid. 4/20 

 
0,14 ha 

 
600,00zł 
rocznie 

 
 

W Zarządzeniu Nr 34/2019 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2019 r.  
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żabia Wola za 2018 rok 
(podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego), w 
załączniku nr 3 zamieszczono informację o stanie mienia komunalnego gminy Żabia 
Wola. Informacja zawiera 1334 pozycji. Sumując zestawienie należy stwierdzić, że 
łączna powierzchnia działek wynosi 2.322.113 m2, zaś ich wartość wynosi 
7.210.910,22 zł.  
Szczegółowe zestawienie znajduje się na BIP-ie w zakładce Zarządzenia pod 
adresem: 
http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/index.php?job=wiad&idg=3&id=1275&x=7
&y=185&z=&n_id=4232. 

 
Do mienia komunalnego należy zaliczyć mieszkaniowy zasób gminy stanowiący 

lokale mieszkalne i  lokale socjalne.  
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Aktualny stan zasobów mieszkaniowych gminy stanowi 31 lokali socjalnych 
znajdujących się: 

a) w Osowcu ul. Parkowa 22 - 17 lokali, 
b) w Osowcu ul. Parceli 1 - 8 lokali, 
c) w Musułach ul. Komunalna 5, - 6 lokali. 

 
Nieruchomości stanowiące mienie komunalne gminy Decyzją Wójta Gminy 

Żabia Wola z dnia 3 stycznia 2005r., przekazane zostały w trwały zarząd na czas 
nieoznaczony jednostkom organizacyjnym gminy tj. Szkole Podstawowej w Skułach, 
Szkole Podstawowej w Ojrzanowie Szkole, Podstawowej w Józefinie. Trwały zarząd 
sprawowany przez dyrektorów szkół wynika z prowadzenia działalności w zakresie 
realizowania  ustawy o systemie oświaty.  

W skład powierzonego mienia wchodzi 15 lokali mieszkalnych: 
a) budynek mieszkalny w Skułach ul. Mszczonowska  5 - 6 lokali (dom 

nauczyciela), 
b) budynek mieszkalny w Ojrzanowie ul. Nauczycielska 4 - 3 lokale 

(dom nauczyciela), 
c) budynek mieszkalny  w Józefinie ul. Gałązki 2 - 4 lokale (dom 

nauczyciela), 
d) budynek byłej szkoły podstawowej  w Słubicy Dobrej ul. Słoneczna 

36 B – 2 lokale (lokale mieszkalne na poddaszu). 
 

Szczegółowe sprawozdanie za rok 2018 z Gminnego Programu 
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Żabia Wola zawarte zostało na 
stronie gminy: https://www.zabiawola.pl/1429,sprawozdania  
 
 
  

https://www.zabiawola.pl/1429,sprawozdania
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7.2. Polityka przestrzenna 

 

 
Zgodnie z zapisami ustawy u samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku 

do wyłącznej właściwości rady gminy należy między innymi uchwalanie studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, jak również 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego określa 

politykę przestrzenną gminy wyznaczając tym samym kierunki jej rozwoju. Studium 
nie jest aktem prawa miejscowego ma jednak zasadnicze znaczenie przy 
sporządzaniu planów miejscowych, gdyż zgodnie z ustawą o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku „Ustalenia studium są 
wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych.”. Na terenie 
gminy nie zachodzi konieczność uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu ponieważ gmina objęta jest w 100% miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego. 

Obecnie obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego przyjęte przez Radę Gminy Uchwałą Nr 8/XVII/2012 z dnia 24 
kwietnia 2012 roku następnie zmienione Uchwałą Rady Gminy Nr 45/XXXVII/2018 z 
dnia 25 września 2018 roku. 
 
Wykres nr 1 
Prezentuje poszczególne przeznaczenia terenów w obowiązującym studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 
 
 

 
 
 

[WARTOŚĆ]% 

4,2% 

[WARTOŚĆ]% 

27,2% 

Funkcje wskazane w SUiKZP 

mieszkaniowa jednorodzinna
41,5%

produkcyjno - usługowa 4,2%

rolnicza 27,1%

inna (komunikacja, zieleń i
wody, infrastruktura
techniczna) 27,2%



 61 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa przeznaczenie 
terenu i określa warunki zabudowy a także rozmieszczenie inwestycji celu 
publicznego. Jest aktem prawa miejscowego. Obecnie na terenie gminy obowiązuje 
71 Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  
 
Wykres nr 2. 
Prezentuje poszczególne przeznaczenia terenów w obowiązujących planach 
miejscowych. 
 

 
 
 

W myśl art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 
celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt dokonuje analiz zmian 
w zagospodarowaniu przestrzennym gminy sporządza również wieloletnie programy 
opracowania planów. Wyniki analiz wójt przekazuje Radzie Gminy co najmniej raz 
w czasie kadencji rady. Ostania analiza została przeprowadzona w 2018 roku. 
W wyniku przeprowadzonych analiz w 2011 roku Zarządzeniem Wójta został przyjęty 
wieloletni program sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego na terenie Gminy Żabia Wola na lata 2011 -2014 z perspektywą 
do 2017 roku. W oparciu o regulamin sukcesywnie zatwierdzane są miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego. Niemniej jednak równolegle prowadzone są prace 
mające na celu aktualizację programu. 
 
 
  

[WARTOŚĆ]% 

[WARTOŚĆ]% 

[WARTOŚĆ]% 

3,4% 

25,6% 

Przeznaczenie terenów w MPZP 

zabudowa mieszkaniowa 22,4%

zabudowa usługowa 2,2%

tereny rolnicze w tym zabudowa
zagrodowa 46,4%

zabudowa techniczno
produkcyjna 3,4%

tereny komunikacji,
infrastruktury technicznej, zieleni
i wód 25,6%
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7.3 Gospodarka odpadami 

 

W połowie roku 2017 został ogłoszony przetarg na odbieranie 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Żabia Wola. W przetargu 
wskazano okres trwania umowy tj. od 1 stycznia 2018 r do 28 lutego 2020 r.  
W drodze postępowania przetargowego stosownie do przeprowadzonego zamówienia 
publicznego wyłoniono firmę świadczącą usługi w powyższym zakresie, którą jest 
firma JARPER Sp. z o.o.. 
Według umowy płatność odbywa się miesięcznie i wynosi 200.000,-zł brutto.  W roku 
2018 r. wydano kwotę 2.400.000,-zł na odbieranie i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych.  
W wyniku przedłożonych sprawozdań przez ww. podmiot zebrano w roku ubiegłym 
2098,15 Mg odpadów. 

 
Odbiór odpadów komunalnych oparty jest o Uchwałę nr 40/XXVII/2017 Rady 

Gminy Żabia Wola z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Żabia Wola. 
Wprowadzony na terenie gminy system zbiórki odpadów pozwala w sposób 
selektywny odbierać od mieszkańców odpady u źródła: w workach i pojemnikach, o 
określonym kolorze i pojemności zgodnym z Regulaminem. 
Wyszczególnione frakcje odpadów są odbierane od właścicieli posesji (od 

nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w tym: podmiotów gospodarczych 

i działek rekreacyjnych) zgodnie z ustalanym wcześniej harmonogramem odpadów, w 

którym wykazana jest następująca częstotliwość:  

a) odpady zmieszane - 2 razy w miesiącu, 
b) odpady biodegradowalne - 1 raz w miesiącu w okresie listopad–marzec, 
c) odpady biodegradowalne - 2 razy w miesiącu w okresie kwiecień–

październik, 
d) odpady typu papier, tektura, plastik, tekstylia, drobne metale – 1 raz 
w miesiącu, 
e) odpady typu szkło - 1 raz na kwartał. 
 
Ponadto na terenie gminy zorganizowany jest mobilny punkt selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych , obsługiwany przez firmę Jarper Sp. z o.o. gdzie 
w wyznaczonych terminach mieszkańcy mogą oddać odpady takie jak: 

- wielkogabarytowe*,  

- elektrośmieci*,  

- opony**,  

- leki**,  

- akumulatory **,  

- worki po nawozach rolniczych**,  

- odbiór gruzu z bieżących napraw do 120L*. 
Wyjaśnienia: 

* Wskazane odpady są odbierane w wyznaczonym terminie z terenu nieruchomości po wcześniejszym zgłoszeniu 
przez mieszkańca, 4 razy w roku.  
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** Przeterminowane leki gromadzone są przez mieszkańców Gminy w specjalnych pojemnikach umieszczonych w 
aptece na terenie Gminy Żabia Wola. Wskazane odpady odbierane są w wyznaczonym terminie z parkingu Urzędu 
Gminy Żabia Wola, gdzie firma organizuje zbiórkę, 4 razy w roku. 
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Tabela nr 17 
Zbiórka odpadów w poszczególnych miesiącach 2018 r uwzględniająca rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 
r. w sprawie katalogu odpadów.  
 

Opis frakcji 

niesegregowa
ne zmieszane 

odpady 
komunalne 

opakowania 
z papieru i 

tektury 

opakowania 
ze szkła 

opakowania 
z tworzyw 
sztucznych 

opakowania 
z metali 

opakowania 
wielomateri

ałowe 

zmieszan
e odpady 
opakowa

niowe 

odpady 
ulegające 

biodegradacji 

odpady 
wielkogabary

towe 

zużyty sprzęt 
elektryczny i 
elektorniczny 

zużyte 
opony 

zużyte 
baterie i 

akumulatory 

zmieszane 
odpady z 
budowy, 

remontów i 
demontażu 

inne niż 
wymienion
e w 17 09 

01, 
170902|17 

09 03 

Leki inne 
niż 

wymienio
ne w 20 
01 31 

RAZEM  
(Mg) 

Kody odpadów 20 03 01 15 01 01 15 01 07 15 01 02 15 01 04   15 01 06 20 02 01 20 03 07 16 02 14 16 01 03 20 01 34 17 01 01 20 01 32 

styczeń 2018 72,020 10,320 19,240 14,960 1,500 brak 74,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 192,841 

luty 2018 56,280 6,300 0,000 9,140 0,920 brak 44,620 0,000 0,000 0,220 0,000 0,000 0,000 0,001 117,481 

marzec 2018 63,200 7,600 0,000 10,960 1,140 brak 46,200 3,980 9,740 2,860 0,480 0,000 1,700 0,002 147,862 

kwiecień 2018 68,460 8,340 42,660 11,820 1,200 brak 45,880 24,000 0,000 0,780 0,000 0,000 0,000 0,002 203,142 

maj 2018 72,200 8,900 0,000 12,000 1,340 brak 41,000 28,200 0,000 0,600 0,000 0,000 0,000 0,001 164,241 

czerwiec 2018 74,620 9,800 0,000 13,220 1,460 brak 43,320 22,260 22,500 0,520 0,000 0,000 0,000 0,001 187,701 

lipiec 2018 76,480 9,980 19,620 14,040 1,280 brak 40,140 26,100 3,120 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 190,761 

sierpień 2018 78,260 10,480 19,280 8,260 1,480 brak 38,360 24,220 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 180,341 

wrzesień 2018 76,260 9,600 19,420 10,080 1,120 brak 40,440 18,110 2,940 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 177,971 

październik 2018 68,560 7,840 18,720 9,740 1,280 brak 50,060 11,560 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 167,761 

listopad 2018 85,040 9,860 11,340 13,490 1,860 brak 81,880 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,060 0,001 205,531 

grudzień 2018 62,86 2,04 8,22 6,98 2,44 brak 79,56 0,00 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00 0,001 162,521 

Razem Rok 2018 854,24 101,06 158,50 134,69 17,02 0,00 626,26 158,43 38,30 4,98 0,90 0,00 3,76 0,01 2098,15 

 
Źródło własne na podstawie danych UG.   
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7.4. Sieć wodociągowa 

 

Zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Żabia Wola realizowane jest za 
pomocą stacji uzdatniania wody, które zlokalizowane są w trzech miejscowości 
Żelechów, Bartoszówka, Musuły.  
  
Tabela nr 18 
Podstawowe informacje dotyczące stacji uzdatniania wody. 
 
Lokalizacja 

SUW 
Poziom 

wodonośny 
Ilość 

studni 
Głębokość 
ujęcia w m 

Wydajność 
w m3/d 

Ilość 
przyłączy 

Strata 
wody 
w % 

Pozw. wodno 
prawne 

Bartoszówka Czwartorzędowy 1 122 278 1018 44 WOŚ.6341.18.2016    
19/38 z dnia 
30.03.2016 
Starosta Grodziski 

Musuły Czwartorzędowy 3 St. 1 - 44 
St. 2 – 44 
St. 3 - 81 

357 1504 38 WOŚ.6223-11/08    
95/08 z dnia 
24.10.2008 
Starosta Grodziski 

Żelechów  Czwartorzędowy 2 St. 1 – 48 
St. 2 - 43 

 
 

566 1841 25 WOŚ.6341.74.2016  
72/16 z dnia 
7.07.2016 Starosta 
Grodziski 

Studnia 
„Żelechów 
II” 

Czwartorzędowy 1 51 343 - - WOŚ.6341.74.2016  
71/16 z dnia 
6.07.2016 Starosta 
Grodziski 

Studnia 
„Musuły II” 

Czwartorzędowy 1 73,5 143 - - WOŚ.6222-103/10 
59/10 z dnia 
30.07.2010 
Starosta Grodziski 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia Wola. 

 
Sieć wodociągowa obejmuje swym zasięgiem całą powierzchnię gminy, ale nie 

wszystkie gospodarstwa wyraziły chęć na podłączenie do sieci. Północną część gminy 
obsługuje ujęcie w Musułach, natomiast pozostałą część gminy zasilają ujęcia 
Bartoszówka i Żelechów. Długość sieci wodociągowej wynosi 275,47 km. Ilość 
wszystkich przyłączy wodociągowych wynosi 4363 szt.  Udział ludności korzystającej 
z dostawy wody  stanowi ok 90% ogółem mieszkańców gminy. Gospodarstwa 
domowe nie korzystający z sieci wodociągowej korzystają z indywidualnych studni 
kopanych, czerpiących wodę z płytkiego poziomu wodonośnego. W ostatnim roku do 
sieci przyłączyło się ok 200 odbiorców. 

W 2018 roku produkcja wody wyniosła 687 460 tys. m3, natomiast sprzedaż – 
395 312 tys.m3. Straty w sieci wynoszą około 33 % - po odliczeniu 9% na zużycie 
technologiczne (m.in. płukanie sieci), okazuje się, że 24% stanowią ubytki, 
spowodowane przede wszystkim brakiem możliwości odczytu stanu wodomierza 
na nieruchomościach, awariami,  pobieraniem wody przez OSP do pożarów i ćwiczeń 
oraz nielegalnym podłączaniem się do sieci. 

W roku 2018 opłaty za wodę  nie wzrosły, cena za 1m3  wynosi 3 zł. Wpływy 
z opłat w całości pokrywają koszty związane z produkcją i dostarczaniem wody. 
W 2018 roku wpływy wyniosły 1.056.374,39 zł, a koszty –  967.414,20 zł. 
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Zaległości z tytułu opłat za wodę wynosiły na koniec 2018 roku 140.957,28 zł. 
 

W ostatnim roku wybudowano wiele odcinków sieci wodociągowej na terenie 
gminy, między innymi:  
 

a) etap II w miejscowościach: Słubica A działki przy ul. Ogrodowej ok. 452,00 
mb, Żelechów ul. Dębowa ok 199,00 mb, Zaręby ul. Skowronia ok. 395,00 mb, 
Władysławów ul. Na skraju ok. 429,70 mb, Ojrzanów ul. Jabłoniowa 
i Tarczyńska ok. 651,00 mb, Osowiec ul. Spokojna ok. 261,00 mb, Żelechów 
ul. Własna ok. 247,50 mb, Ojrzanów: ul. Tarczyńska, Borowikowa Sosnowa 
ok. 941,00 mb. Łączna długość sieci - ok. 3 576,20 mb. Na realizację tego 
zadania gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla 
operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie 
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszelkich 
rodzajów małej architektury, w tym inwestycji w energię odnawialną 
i oszczędzanie energii" w ramach działania "Podstawowe Usługi i odnowa wsi 
na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020,   
b) etap II w miejscowościach: Musuły ul. Folwarczna ok. 453,00 mb, Osowiec 
ul. Nutki ok. 146,00 mb, Ojrzanów ul. Tarczyńska, Borowikowa, Sosnowa ok. 
380,00 mb, Grzegorzewice, Piotrkowice, Bartoszówka ul. Mszczonowska, 
Tarczyńska ok. 150,00 mb, Żabia Wola ul. Polna ok. 147,30 mb, Piotrkowice 
ul. Tarczyńska, Przejazdowa, Świerkowa ok. 825,00 mb. Łączna długość sieci - 
ok. 2 101,30 mb., 
c) w ulicy Słonecznej w miejscowości Żabia Wola na odcinku W19-HP24. 
Długość sieci - 147 mb.,  
d) w ul. Tarczyńskiej w miejscowości Ojrzanów. Długość sieci - 374 mb..  

 
Szczegółowe sprawozdanie za 2018 rok zawarte zostało na stronie gminy: 

https://www.zabiawola.pl/1426,sprawozdania. 
 

  

https://www.zabiawola.pl/1426,sprawozdania
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7.5. Oczyszczalnia ścieków i sieć kanalizacyjna 

 

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w miejscowości Żabia Wola została 
oddana do użytkowania w 2013 r. Obiekt  jest w pełni skomputeryzowany, 
automatycznie sterowana i może przyjąć 250 m3 nieczystości na dobę. Obecnie 
wykorzystywana jest w 95 % swojej mocy przerobowej. 
Do oczyszczalni dopływają ścieki z kanalizacji sanitarnej z miejscowości Żabia Wola, 
Józefina, Osowiec, Wycinki Osowskie, Józefina, Huta Żabiowolska. Odbiornikiem 
oczyszczonych ścieków jest rów melioracyjny M-30 pozostający w zarządzie Gminnej 
Spółki Wodnej a następnie ścieki trafiają do rzeki Mrownej. 
 

Ilość ścieków oczyszczanych kształtuje się na poziomie około 62 985 m3/rok. 
Praca oczyszczalni ścieków podlega ciągłemu monitoringowi w sprawie jakości 

ścieków surowych i oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym 
i przepisami prawa w tym zakresie. W roku 2018 w wyniku oczyszczalni ścieków 
powstało 39 ton osadów a odprowadzany ładunek zanieczyszczeń wyniósł: 
 

a) BZT5 – 195,25 kg/rok, 
b) ChZT – 1369,92kg/rok,  
c) Zawiesina ogólna – 623,55 kg/rok, 
d) Azot ogólny – 832,98 kg/rok, 
e) Fosfor ogólny – 76,21 kg/rok. 

 
Obecnie gmina posiada 22,47 km sieci kanalizacyjnej, która jest 

rozbudowywana. W roku 2018 z sieci kanalizacyjnej korzystało 2052 osób. Ogółem 
z kanalizacji korzysta 12 % ludności gminy Żabia Wola. Liczba przyłączy wynosi 414 
szt. Obecny system kanalizacji nie pokrywa zapotrzebowania odbioru ścieków, co 
w konsekwencji prowadzi do magazynowania ścieków w zbiornikach 
bezodpływowych 3091 szt., oraz korzystają z przydomowych oczyszczalni ścieków w 
ilości 159 szt.  

Aktualna opłata za zrzut ścieków do kanalizacji wynosi 5,40 zł/m³.  

Prowadzenia gospodarki kanalizacyjnej przewyższają wpływy. W 2018 roku koszty 

utrzymania wyniosły 440.734,31 zł; natomiast wpływy – 288.873,00 zł. 

 

Gospodarstwa domowe, które nie mają dostępu do kanalizacji sanitarnej, 

korzystają z usług firm posiadających zezwolenie Wójta Gminy Żabia Wola na odbiór 

płynnych odpadów komunalnych z terenu gminy. W roku 2018 cztery podmioty 

uzyskały decyzję na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Żabia Wola. 

Łącznie usługi dla mieszkańców świadczy 19 podmiotów. 
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Tabela nr 19 

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na odbiór płynnych nieczystości 

ciekłych. 

 
Lp. Nazwa podmiotu Nr zezwolenia znak 

sprawy 
Data 

wydania 

decyzji 

Data  
obowiązywania  

decyzji 

1. 
JARPER  Sp. Z o.o. 

14/2009 
GKI.7661/14/09 

9.12.2010r 8.12.2020r 

2. EKO-TRANS'  

Adam Chała 

15/2010 

GKI.7661/15/10 

28.12.2010r 14.10.2020r 

3. 
MPK Sp. Z o.o. 

11/2009 

GKI.7661/11/09 

30.09.2010 29.09.2020 

4. Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Grodzisku Mazowiecki 

1/2011 
GKI.6233.1.2.2011 

21.03.2011 20.03.2021 

5. SIR-COM Wywóz Nieczystości 

Płynnych i Stałych Stanisław 
Zajączkowski 

2/2017 

POGK.6233.D.2.2017 
 

17.03.2017 16.03.2027 

6. BYŚ 
Wojciech Byśkiniewicz 

2/2016 
POGK.6233.D.2.2016 

28.04.2016 27.04.2026 

7. WC  Lejek Iwona Piechulska 2/2014 

GKI.6233.D.2.2014 

5.09.2004 5.09.2024 

8. Miejski Zakład Oczyszczania w 
Pruszkowie Sp. Z o.o. 

3/2016 
POGK.6233.D.3.2016 

8.08.2016 7.08.2026 

9. Wywóz Nieczystości Płynnych 
Wiesław Nowakowski 

1/2010 
GKI.7661/1/10 

25.06.2010 24.06.2020 

10. Odprowadzanie i oczyszczanie 

ścieków Henryk Jakubczak 

3/2010 

GKI.7661/3/10 

3.07.2009 02.07.2019 

11. Romex Robert Mróz 1/2012 
GKI.6233.D.1.2012 

15.02.2012 14.02.2022 

12. P.U.H. Olczak Grzegorz             
Clean -Serwis 

4/2009 
GKI.7661/4/09 

20.05.2009 19.05.2019 

13. Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Wodno0Ściekowej "GEO-
NOVA" Sp. Z o.o. 

4/2018 

POGK.6233.D.4.2018 

21.06.2018 20.06.2028 

14. Wywóz nieczystości płynnych 

ED-MAR Mariusz Kniewski 

3/2018 

POGK.6233.D.3.2018 

21.02.2018 20.02.2028 

15. Wywóz nieczystości płynnych 

Krzysztof Nastaziak 

2/2018 

POGK.6233.D.2.2018 

16.02.2018 15.02.2028 

16. MIKO-TRANS  Stanisław Borek 1/2018 
POGK.6233.D.1.2018 

10.01.2018 09.09.2028 

17. WC SERWIS Sp. z o.o. 3/2017 

POGK.6233.D.3.2017 

16.08.2017 15.08.2027 

18. Wywóz Nieczystości Stanisław 
Olkowski                      

3/2017 
POGK.6233.D.1.2017 

09.03.2017 08.03.2027 

19. CLIPPER Sp. Z o.o. 1/2016 

POGK.6233.D.1.2016 

24.04.2016 23.04.2026 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia Wola. 
 

W ostatnim roku opracowano dokumentację projektową i wybudowano sieć 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej na odcinku 1300  mb. od ulicy 
Sosnowej do projektowanej pompowni P 0-9 wraz z odgałęzieniami do istniejących 
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działek w granicy pasa drogowego w ul. Szkolnej w Osowcu. Na realizację tego 
zadania gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla operacji 
typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach działania" Podstawowe usługi i 
odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.  
 

Szczegółowe sprawozdanie za 2018 rok zawarte zostało na stronie gminy: 
https://www.zabiawola.pl/1427,sprawozdania. 

 
  

https://www.zabiawola.pl/1427,sprawozdania
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7.6 Drogownictwo  

 

Sieć drogowa o dobrych parametrach daje szansę szybkiego i bezpośredniego 
dotarcia do każdej miejscowości, a zatem zwiększa atrakcyjność gospodarczą gminy, 
a także pozwala na rozwój szerokiej gamy usług dla osób, przemieszczających się 
przez teren gminy. 
 

W układzie drogowym gminy Żabia Wola funkcjonuje 4-stopniowa hierarchia 
dróg: drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe, drogi gminne. 

W granicach gminy znajduje się 10 km dróg krajowych, 7 km dróg 
wojewódzkich, 36 km dróg powiatowych oraz 223,4 km dróg gminnych. 
Drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe są praktycznie utwardzone w 100 %, 
aczkolwiek kilka dróg powiatowych występuje o nawierzchni uszkodzonej i do nich 
należy zaliczyć: odcinek ok. 2,5 km ul. Mszczonowskiej, odcinek ok. 1 km 
ul. Kasztanowej, odcinek ok. 2,7 km ul. Tarczyńskiej, odcinek ok. 700 m ul. Głównej.  
Natomiast spośród dróg gminnych tylko 38,8 % stanowią drogi, posiadające 
nawierzchnię o powierzchni utwardzonej. 
 
Tabela nr 20 
Wykaz dróg gminnych.  
 

Wykaz Dróg Gminnych 

Nr Drogi 
Miejscowości przez 

jakie droga przechodzi 
Nazwa Drogi 

Długość 
[km] 

150601W Żabia Wola, Jastrzębnik ul. Jesionowa 1,86 

  Żelechów ul. Topolowa 1,14 

150602W Huta Żabiowolska ul. Główna 1,42 

150603W 
Skuły, Bartoszówka, 

Grzegorzewice 
ul. Pałacowa 3,00 

150604W Żabia Wola ul. Przejazdowa 0,58 

  Zalesie ul. Grodziska 2,70 

  Władysławów ul. Na Skraju (częściowo) 1,05 

  Musuły 
ul. Grodziska (częściowo, do ul. 

Radońskiej) 
0,00 

150605W Bieniewiec ul. Chełmońskiego 1,85 

150606W Żelechów ul. Krakowiańska 1,95 

150607W Zaręby ul. Skowronia 1,65 

150608W Skuły ul. Dębowa 1,30 

150609W Skuły, Bartoszówka ul. Okrężna 1,00 

150610W Skuły ul. Północna 1,30 

  Bolesławek, Słubica Wieś ul. Dzikiej Kaczki 1,74 

  Słubica Wieś 
ul. Słowicza (pomiędzy Dzikiej Kaczki i 

Słoneczną) 
0,25 

150611W 
Słubica A, Słubica Dobra, 

Słubica Wieś, Oddział 
ul. Słoneczna 2,80 

150612W Grzegorzewice, Lasek ul. Słoneczna 2,80 
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Wykaz Dróg Gminnych 

Nr Drogi 
Miejscowości przez 

jakie droga przechodzi 
Nazwa Drogi 

Długość 
[km] 

150613W Piotrkowice, Redlanka ul. Przejazdowa 1,68 

  Petrykozy Al. Jesionowa 1,10 

150614W Petrykozy, Lasek ul. Główna 3,40 

150615W 
Słubica Dobra, Słubica A, 

Słubica B 
ul. Graniczna 2,00 

150616W Kaleń ul. Makowa 2,60 

150617W Nowa Bukówka ul. Rumiankowa 1,15 

150618W Osowiec ul. Szkolna 2,40 

150619W Osowiec ul. Dębowa 1,16 

150620W Musuły ul. Folwarczna 1,10 

150621W Ojrzanów ul. Kresowa 2,30 

150622W Żelechów ul. Kościelna 1,15 

150623W Siestrzeń ul. Rozalińska 0,25 

150624W Kaleń ul. Fiołkowa 1,91 

150625W Jastrzębnik ul. Pszeniczna 0,80 

    ul. Skrajna 0,20 

  Żelechów ul. Jastrzębska 0,50 

150626W 
Wycinki Osowskie, 

Musuły, Zalesie 
ul. Zdrojowa 1,40 

150627W Żabia Wola ul. Chełmońskiego 0,25 

150628W Żabia Wola ul. Ślaskiego 0,57 

150629W Żabia Wola ul. Osiedlowa 0,15 

150630W Żabia Wola ul. Krańcowa 0,15 

150631W Piotrkowice ul. Piaskowa 0,80 

150632W Piotrkowice 
bez nazwy (dz. nr ew. 344 i 346) (to 

są rejony ul. Kolejowej) 
0,83 

RAZEM 56,24 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia Wola. 
 

Łączna długość dróg w gminie wynosi 223,4 km. Gęstość dróg w gminie 
wynosi 221,55 km na każde 100 km2 powierzchni, w tym o nawierzchni twardej tzw. 
asfaltowej wynosi 82,08 km.  

Łączna długość dróg gminnych wynosi 56,24 km. Gęstość dróg gminnych 
wynosi 53,26 km na każde 100 km2 powierzchni. Większość dróg posiada 
nawierzchnię gruntową naturalną, żużlową i tłuczniową. To również są drogi o 
charakterze uzupełniającym (polne, osiedlowe, dojazdowe). 

Do całkowitej likwidacji nawierzchni gruntowych na drogach publicznych 
w gminie potrzebne jest utwardzenie 136,72 km dróg. Tymczasem roczne przyrosty 
sieci dróg twardych są stanowczo za małe, aby ten cel strategiczny osiągnąć szybko. 
Jeśliby dotychczasowe tempo rozwoju sieci utrzyma się w przyszłości, to cel ten 
zostałby osiągnięty dopiero w 2032 roku. Przyczyną tak wolnego rozwoju sieci 
drogowej są wysokie koszty jednostkowe budowy dróg o nawierzchniach asfaltowych 
oraz niewystarczające środki finansowe przeznaczane z budżetu centralnego 
i wojewódzkiego.  
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Dobrym wskaźnikiem poziomu rozwoju sieci drogowej, jaki został osiągnięty 
w gminie, jest współczynnik gęstości gminnych dróg asfaltowych. Współczynnik ten 
wynosi obecnie w wersji „powierzchniowej”: 0,82 km dróg na 1 km2 a w wersji 
„mieszkaniowej”: 10,24 km na 1000 mieszkańców. 

Jakość dróg układu podstawowego gminy jest niewystarczająca w stosunku 
do potrzeb wywołanych dokonującą się aktualnie masową urbanizacją naszej gminy. 
Układ podstawowy dróg ma na długich odcinkach nieodpowiednią jakość 
nawierzchni, a ponadto jest okresowo przeciążony ruchem pojazdów ciężarowych.  

 
W roku 2018 łączne nakłady z budżetu gminy Żabia Wola na drogi wyniosły 

4.660.000,00 zł. Procentowo z tej kwoty przeznaczono na inwestycje: 
- drogowe 69,39 % 
- oświetlenie 7,19% % 
- utrzymanie dróg 23,42% 

 

Tabela nr 21 

Wykaz zadań drogowych zrealizowanych w ubiegłym roku.  
 

Drogi 2018 

Lp. Nazwa Ulicy Miejscowość Typ 
Długość 
Odcinka 

[mb] 

Sumaryczna 
Długość 

[mb] 

1 Zagrodowa 
Bieniewiec i Nowa 

Bukówka 
modernizacja/remont 1 549,75 

6 026,75 

2 Działkowa  Ojrzanów Towarzystwo modernizacja/remont 1022 

3 Orchideii Słubica modernizacja/remont 425 

4 Rolnicza Żabia Wola modernizacja/remont 320 

5 Usługowa Zalesie modernizacja/remont 395 

6 
Rumiankowa i 

Chabrowa 
Żabia Wola modernizacja/remont 800 

7 Wiśniowa Lisówek modernizacja/remont 645 

8 Żużlowa Żelechów modernizacja/remont 655 

9 Floriana Bartoszówka modernizacja/remont 90 

10 Samorządowa Bartoszówka modernizacja/remont 125 

11 Sójki Zaręby przebudowa 600 
925 

12 Magnolii Wycinki Osowskie przebudowa 325 

  
6 951,75 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia Wola. 
 

Ponadto wymieniono oprawy oświetleniowe w liczbie 77 sztuk na odcinku 3950 mb. 
Z budżetu gminy również finansowane były prace nie tylko na drogach gminnych.  
W ubiegłym roku gmina przeznaczyła 250.000 tys. zł na inwestycje na drogach 
powiatowych. 
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8. Stan realizacji inwestycji 

 
Tabela nr 22 

Przedstawia zadania inwestycyjne zapisane w strategii gminy Żabia Wola.  

 

Zadania wynikające ze strategii gminy Żabia Wola 

Lp. Nazwa zadania Plan 

WYDATKI OBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ, w tym:  3 534 132,00     

1. 

Opracowanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacyjnej na terenie 

gminy Żabia Wola, programu funkcjonalno-użytkowego i koncepcji 
uporządkowania gospodarki ściekowej oraz wniosku aplikacyjnego do 

środków europejskich 

100 000,00     

2. 
Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Żabia Wola w latach 2017-

2018  
485 000,00     

3. 
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Żabia Wola w 
latach 2017-2018 (źródło finans.: PROW) 

2 925 000,00     

4. 

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji 

społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji 
(projekt ASI) - dotacja  

24 132,00     

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 ROKU, w tym: 5 895 999,00     

1. 
Budowa chodnika wzdłuż ul. Mazowieckiej w Wycinkach Osowskich /pomoc 

rzeczowa/ 
35 000,00     

2. Przebudowa ulicy Magnolii w miejscowości Wycinki Osowskie 610 000,00     

3. 
Modernizacja - remont nawierzchni ul. Zagrodowej w m. Bieniewiec i Nowa 
Bukówka 

700 000,00     

4. 
Modernizacja - remont dróg na terenie gminy Żabia Wola /m.in. przy 

użyciu destruktu asfaltowego/ 
1 560 000,00     

5. 
Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg na terenie 

gminy Żabia Wola (Żelechów, Ojrzanów) 
55 000,00     

6. Przebudowa ul. Ku Rzece w miejscowości Władysławów (etap I) 640 000,00     

7. Przebudowa ul. Sójki w miejscowości Zaręby  565 000,00     

8. Ewidencja dróg - oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą drogową 40 000,00     

9. Zakup gruntów pod drogi gminne 21 000,00     

10. 
Wdrożenie innowacyjnych e-usług  (modernizacja serwera Urzędu Gminy, 

system do głosowania elektronicznego dla jst) 
60 000,00     

11. Rozbudowa budynku OSP w Żelechowie (I etap) 720 000,00     

12. 
Rozpieracz ramieniowy z akcesoriami dla OSP Skuły i OSP Żelechów (źródło 

finans.: A i B) 
65 000,00     
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Zadania wynikające ze strategii gminy Żabia Wola 

Lp. Nazwa zadania Plan 

13. 
Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku Szkoły 
Podstawowej w Skułach 

155 000,00     

14. 
Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w Słubicy Dobrej (źródło  
finans.: A) 

299 999,00     

15. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Żabia Wola  370 000,00     

WYDATKI W FORMIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH, w tym: 250 000,00     

1. 
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503 w miejscowości 

Żelechów 
100 000,00     

2. 
Modernizacja drogi powiatowej  nr 1521 Żabia Wola - Piotrkowice w m. 

Żabia Wola, Kaleń, Ciepłe 
150 000,00     

Ogółem plan wydatków majątkowych 9 680 131,00     

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia Wola 
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Tabela nr 23 

Przedstawia zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową w Gminie Żabia Wola.  

 

Zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową 
 
 

Lp. Tytuł zadania Zakres zadania  
Koszt  
w PLN 

Uwagi 

1. 

Opracowanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacyjnej 

na terenie gminy Żabia Wola, programu funkcjonalno-

użytkowego i koncepcji uporządkowania gospodarki 
ściekowej oraz wniosku aplikacyjnego do środków 

europejskich 

Dokumentacja projektowa dla budowy sieci 

kanalizacji sanitarnej w m. Osowiec (ul.: Rysia, 

Puchaczy, Zawiła, Kątowa, Wesoła, Strumykowa, 
Zapolska, Trawiasta, Promyk Słońca, Nutki, Złota, 

Słoneczna Polana, Konarowa, Gruntowa 
Mazowiecka, Parkowa, Parceli, Cienista, Dworska, 

Modrzewiowa, Przy Lesie, Pod Gruszą, Falista, 
Wspólna, Niska, Liściasta, Uroczysko, Kręta, 

Mazowiecka, Sarmacka i Książęca) oraz 
dokumentacja projektowa 149 przyłączy 
kanalizacyjnych 

77.413,08 Zadanie zostało 

zakończone, odebrane 

i rozliczone 

2. 

Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Żabia Wola 
w latach 2017-2018 

Wybudowano sieć wodociągową o łącznej długości 
2101,30 mb w miejscowościach tj.:Żabia Wola 

przy ul. Cicha, Rąbieńska, Główna, Kwiatowa i 

Polna; Huta Żabiowolska ul. Cedrowa; Żelechów 
ul. Bocianów; Musuły ul. Folwarczna; Ojrzanów 

ul.: Tarczyńska, Borowikowa, Sosnowa; 
Grzegorzewice ul.: Tarczyńska, Przejazdowa, 

Świerkowa, Mszczonowska; Piotrkowice ul. 
Tarczyńska i Mszczonowska; Bartoszówka ul. 

Tarczyńska i Mszczonowska 

 

 

454.750,50 Zadanie zostało 
zakończone, odebrane 

i rozliczone 
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Zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową 
 
 

Lp. Tytuł zadania Zakres zadania  Koszt  
w PLN 

Uwagi 

 

 

 

 

 

 

 

3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 

gminy Żabia Wola w latach 2017-2018 (źródło finans.: 
PROW) 

Wybudowano sieć wodociągową  o długości 

3271,70 mb w miejscowościach tj.: Słubica B, 
Bartoszówka, Jastrzębnik, Żabia Wola, Siestrzeń, 

Zalesie, Ojrzanów-Towarzystwo, Osowiec, 
Grzegorzewice, Wycinki Osowskie, Kaleń- 

Towarzystwo, Kaleń,  Żelechów, Władysławów 

2.869.562,21 Zadanie zostało 

zakończone, odebrane 
i rozliczone. 

Refundacja kosztów w 
2018 r. została 

wykonana w kwocie 

743.622,00 zł. W 2019 
r. plan refundacji 

wynosi  956.944,00 zł. 
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Zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową 
 
 

Lp. Tytuł zadania Zakres zadania  Koszt  
w PLN 

Uwagi 

4. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla 

aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-

administracji i geoinformacji (projekt ASI) - dotacja 

Swym zakresem zadanie będzie obejmowało: 

stworzenie systemu teleinformatycznego do 

zasilania baz danych Mazowieckiego Systemu 
Informacji Przestrzennej oraz systemu map 

topograficznych; utworzenie i wdrożenie nowych 
e-usług w jednostkach samorządu terytorialnego; 

zakup sprzętu komputerowego oraz 
oprogramowania systemowego do prawidłowego 

działania systemu e-Urząd; cyfryzację baz danych 

wchodzących w skład państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego; wsparcie 

techniczne dla gmin i powiatów województwa 
mazowieckiego w zakresie realizacji usług 

elektronicznej administracji i geoinformacji 

2.303,25 Zadanie realizowane 

od 2017 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia Wola
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Tabela nr 24 

Przedstawia zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową w Gminie Żabia Wola. 

 

Zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową 

Lp. Tytuł zadania Zakres zadania  Koszt  Uwagi 

1. Budowa chodnika wzdłuż ul. 
Mazowieckiej w Wycinkach 

Osowskich /pomoc rzeczowa/ 

Przekazano pomoc rzeczową dla Powiatu Grodziskiego na budowę 
chodnika wzdłuż ul. Mazowieckiej w Wycinkach Osowskich 

 21.525,00  Zadanie zostało 
zakończone, odebrane i 

rozliczone 

2. Przebudowa ulicy Magnolii w 
miejscowości Wycinki Osowskie 

Zadanie inwestycyjne polegało na przebudowie pasa drogowego 
ulicy Magnolii oraz wlotów skrzyżowań ulicy Motylkowej i 

Brzozowej z ulicą Magnolii w Wycinkach Osowskich. Był to I etap 

przebudowy obejmujący odcinek ok 295 mb. W zakres przebudowy 
wchodziło: przebudowa nawierzchni jezdni, budowa odwodnienia, 

budowa chodników dla pieszych, przebudowa zjazdów na 
nieruchomości przyległe do pasa drogowego. Wykonana została 

jezdnia o stałej szerokości 5,0 m i nawierzchni z betonu 
asfaltowego gr. 5 cm, chodniki o nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej koloru szarego i szerokości 2,0 m oraz zjazdy 

indywidualne o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie. Wzdłuż ulicy Magnolii na odcinku od ul. Motykowej 

do ul. Brzozowej wykonany został jednostronny rów odwadniający, 
natomiast skrzyżowanie ul. Magnolii z ul. Motylkową jako 

skrzyżowanie z wyniesioną tarczą o nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej. Na wlocie zachodnim wyniesionego skrzyżowania 
wykonane zostało przejście dla pieszych przez ulicę Magnolii, a w 

ciągu ul. Magnolii dwa progi zwalniające z betonowej kostki 
brukowej 

 581.024,43  Zadanie zostało 
zakończone, odebrane i 

rozliczone 
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Zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową 

Lp. Tytuł zadania Zakres zadania  Koszt  Uwagi 

3. Modernizacja - remont 
nawierzchni ul. Zagrodowej w m. 

Bieniewiec i Nowa Bukówka 

Zadanie obejmowało wyrównanie istniejącej i położenie nowej 
nawierzchni jezdni – warstwy wyrównawczej z destruktu o grubości 

10 cm oraz nawierzchni z mieszanki o grubości 5 cm. Szerokość 
jezdni wyniosła 3,00 m na całej długości. Wszystkie istniejące 

zjazdy indywidualne do posesji dostosowano wysokościowo do 

nowo powstałej nawierzchni przy użyciu materiałów budowlanych 
zgodnych z materiałami użytymi przy budowie istniejących 

zjazdów. Pobocza wykonano z mieszanki niezwiązanej o grubości 
po zagęszczeniu 10 cm. Istniejące rowy odmulono, oczyszczono i 

wyprofilowano. Poszerzenia  wykonano poprzez podbudowę z 

mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym oraz zabezpieczono 
przeciwspękaniowo w postaci siatki o wytrzymałości na rozciąganie 

na długości poszerzeń 

 677.822,25  Zadanie zostało 
zakończone, odebrane i 

rozliczone 

4. Modernizacja - remont dróg na 

terenie gminy Żabia Wola /m.in. 

przy użyciu destruktu 
asfaltowego/ 

Dokonano remontu dróg przy użyciu układarki do asfaltu 

nawierzchni z destruktu pofrezowanego i wykonano nakładkę 

asfaltową z mieszanki mineralno-asfaltowej warstwy o grubości 4 
cm w ulicach: Działkowej w m. Ojrzanów-Towarzystwo, Orchidei w 

m. Słubica B, Rolniczej, Rumiankowej i Chabrowej w m. Żabia 
Wola, Usługowej w m. Zalesie, Wiśniowej w m. Lisówek, Żużlowej 

w m. Żelechów, Floriana i Samorządowej w m. Bartoszówka 

 1.524.780,89  Zadanie zostało 

zakończone, odebrane i 

rozliczone 

5. Opracowanie dokumentacji 
projektowych przebudowy dróg 

na terenie gminy Żabia Wola 
(Żelechów, Ojrzanów) 

Opracowanie obejmowało dokumentację projektową na wykonanie 
przebudowy dróg gminnych w miejscowości Żelechów ul. 

Krakowiańska i w miejscowości Ojrzanów ul. Kresowa 

 54.000,00  Rada Gminy Uchwałą 
Nr 20/III/2018 z dnia 

19.12.2018 r. ustaliła 
wydatki niewygasające 

na kwotę 54.000,00 zł.  

Zadanie zostanie 
zrealizowane do 30 

czerwca 2019 r. 
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Zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową 

Lp. Tytuł zadania Zakres zadania  Koszt  Uwagi 

6. Przebudowa ul. Ku rzece w 
miejscowości Władysławów (etap 

I) 

Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nowej nawierzchni 
jezdni. Ułożono na istniejącej nawierzchni utwardzonej kruszywem 

drogowym warstwę wyrównawczą z mieszanki niezwiązanej 
grubości średnio 10 cm  oraz wykonano warstwę ścieralną gr. 5 cm 

z betonu asfaltowego. Doprowadzono nawierzchnię do szerokości 

4,50 m poprzez wykonanie na poszerzeniach podbudowy z gruntu 
stabilizowanego cementem. Na łuku W3 wykonano jednostronne 

poszerzenie o wartości 50 cm po stronie wewnętrznej łuku 
kołowego oraz spadek poprzeczny jednostronny 2%. Na zjazdach i 

poboczach ułożono nawierzchnię z mieszanki niezwiązanej o 

grubości 15 cm. Na zjazdach znajdujących się na działkach 
prywatnych nawierzchnia została utwardzona materiałem 

budowlanym – kruszywo drogowe. Przy skrzyżowaniu z ulicą 
Grodziską odtworzono nawierzchnię zjazdu na ulicę Ku Rzece 

 592.861,00  Rada Gminy Uchwałą 
Nr 20/III/2018 z dnia 

19.12.2018 r. ustaliła 
wydatki niewygasające 

na kwotę 580.561,00 

zł. Zadanie zostało 
zakończone, odebrane i 

rozliczone 

7. Przebudowa ul. Sójki w 

miejscowości Zaręby 

Przebudowa obejmowała: usunięcie drzew i krzewów, roboty 

ziemne, wykonanie jezdni na odcinku długości 450 m, wykonanie 
nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 5 cm, wykonanie podbudowy 

jezdni z kruszywa łamanego grubości 20 cm, wykonanie 
oznakowania pionowego, pobocza przepuszczalnego, 10 zjazdów, 

pobocza przepuszczalnego z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie frakcji. Pobocza utwardzono obustronnie 

 534.883,16  Zadanie zostało 

zakończone, odebrane i 
rozliczone 

8. Zakup gruntów pod drogi gminne Zakupiono grunty pod drogi gminne w m. Żelechów i 

Grzegorzewice 

 11.580,68  Zadanie zostało 

zakończone, odebrane i 
rozliczone 

9. Wdrożenie innowacyjnych e-usług  

(modernizacja serwera Urzędu 
Gminy, system do głosowania 

elektronicznego dla jst) 

Zakupiono serwer Dell R 520 dla potrzeb Urzędu Gminy w Żabiej 

Woli oraz system do głosowania elektronicznego DSSS Vote PRO 
15 (w tym: 17 terminali, kontroler bezprzewodowy, skrzynia 

transportowa oraz oprogramowanie DSSS Vote App) umożliwiający 

sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych 

 54.678,77  Zadanie zostało 

zakończone, odebrane i 
rozliczone 
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Zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową 

Lp. Tytuł zadania Zakres zadania  Koszt  Uwagi 

10. Rozbudowa budynku OSP w 
Żelechowie (I etap) 

W 2018 r. rozpoczęta została rozbudowa mająca na celu 
zwiększenie powierzchni użytkowej budynku przez co nastąpi 

polepszenie warunków socjalnych oraz użytkowych. Dodatkowo 
powstanie powierzchnia do przechowywania sprzętu ratowniczo – 

gaśniczego, kolejne miejsce parkingowe dla samochodu gaśniczo - 

ratunkowego oraz sala konferencyjna dla spotkań związanych z 
funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej. Budynek remizy 

będzie parterowy, częściowo z poddaszem przeznaczonym na 
strych, niepodpiwniczony o wysokości 2 kondygnacji. Rozbudowa 

obejmowała wykonanie: budynku na żelbetowych ławach 

fundamentowych, ścian zewnętrznych murowanych z pustaków z 
betonu komórkowego gęstości 600 gr. 24 cm i płyt styropianowych 

gr. 20 cm, ścian wewnętrznych o konstrukcji murowanej z 
wieńcem żelbetowym, dachu o konstrukcji drewnianej pokrytego 

blachą powlekaną, stropu na części w rozbudowywanej 
powierzchni z płyt żelbetowych, kominów systemowych, stolarki 

okiennej i drzwiowej PCV, montażu drzwi do kotłowni o 

wytrzymałości ogniowej minimum EI60 

 698.602,19  Rada Gminy Uchwałą 
Nr 20/III/2018 z dnia 

19.12.2018 r. ustaliła 
wydatki niewygasające 

na kwotę 226.487,91 

zł. Zadanie zostało 
zakończone, odebrane i 

rozliczone 

11. Rozpieracz ramieniowy z 

akcesoriami dla OSP Skuły i OSP 

Żelechów (źródło finans.: A i B) 

Zakupiono rozpieracze ramieniowe z akcesoriami dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej Żelechów i Ochotniczej Straży Pożarnej Skuły. 

Zadanie zostało dofinansowane ze środków otrzymanych od 
Marszałka Województwa Mazowieckiego i Funduszu Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu 
Sprawiedliwości w łącznej wysokości 43.382,39 zł 

 62.560,96  Zadanie zostało 

zakończone, odebrane i 

rozliczone 
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Zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową 

Lp. Tytuł zadania Zakres zadania  Koszt  Uwagi 

12. Opracowanie dokumentacji 
projektowej na rozbudowę 

budynku Szkoły Podstawowej w 
Skułach 

Zadanie polegające na opracowaniu inwentaryzacji budowlanej 
istniejącego budynku szkoły oraz koncepcji programowo – 

przestrzennej i analizy kosztów przedsięwzięcia. Zakres 
inwentaryzacji i koncepcji obejmowało wykonanie: wizualizacji i 

rzutów elewacji budynku w skali 1:100, rzutów kondygnacji 

budynku z układem funkcjonalnym pomieszczeń, ich 
przeznaczeniem, wielkością powierzchni i opisem rozwiązań 

materiałowych i wykończeniowych w skali 1:100, przekroi 1:100, 
rysunków elewacji z pełnym widokiem budynku (części istniejącej i 

projektowanej rozbudowy w skali 1:100 z kolorystyką elewacji), 

planu zagospodarowania terenu współgrającego z istniejącym 
zagospodarowaniem zawierający określenie granic opracowania, 

układ komunikacyjny drogi i parking dla 30 miejsc postojowych, 
ciągi piesze, ogrodzenie terenu oraz lokalizację infrastruktury 

technicznej niezbędnej do obsługi budynku 

 146.370,00  Rada Gminy Uchwałą 
Nr 20/III/2018 z dnia 

19.12.2018 r. ustaliła 
wydatki niewygasające 

na kwotę 146.370,00 

zł. Zadanie zostanie 
zrealizowane do końca 

czerwca 2019 r. 

13. Utworzenie i wyposażenie Klubu 
Senior + w Słubicy Dobrej (źródło  

finans.: A) 

Wymieniono dach, wyremontowano kominy,  wymieniono 
instalację odgromową, dostosowano toalety dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych z wyposażeniem, zamontowano sieć 
Internetową, zakupiono wieszaki przyścienne, 6 kompletów stołów 

i krzeseł, 3 sofy i 4 fotele wypoczynkowe, rzutnik i ekran 

projekcyjny elektryczny. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu 
państwa w kwocie 148.607,00 zł 

 274.782,00  Zadanie zostało 
zakończone, odebrane i 

rozliczone 

14. Budowa oświetlenia ulicznego na 
terenie gminy Żabia Wola 

Wykonano energooszczędne oświetlenie uliczne: ul. 
Chełmońskiego w m. Żelechów, ul. Objazdowa w m. Władysławów, 

ul. Jesionowa w m. Żabia Wola, ul. Długa w m. Ojrzanów i 

Ojrzanów-Towarzystwo, ul. Szkolna i ul. Tarczyńska w m. 
Ojrzanów; opracowano dokumentację na budowę oświetlenia 

ulicznego oraz sprawowanie nadzoru w: ul. Kościelnej w m. 
Żelechów, ul. Długiej w m. Ojrzanów-Towarzystwo, ul. Kościelnej 

w m. Żelechów 

 354.589,01  Zadanie zostało 
zakończone, odebrane i 

rozliczone 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia Wola 

Tabela nr 25 

Przedstawia środki finansowe przekazane przez Gminę Żabia Wola.  

 

Wydatki w formie dotacji majątkowych 
 

Lp. Tytuł zadania Zakres zadania  Koszt  Uwagi 

1. Budowa chodnika w ciągu drogi 
powiatowej nr 1503 w miejscowości 

Żelechów 

Pomoc finansowa dla Powiatu Grodziskiego z przeznaczeniem na 
budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503 w miejscowości 

Żelechów 

100.000,00 Zadanie zostało 
zakończone i rozliczone 

2. Modernizacja drogi powiatowej  nr 

1521 Żabia Wola - Piotrkowice w m. 

Żabia Wola, Kaleń, Ciepłe 

Pomoc finansowa dla Powiatu Grodziskiego Modernizacja drogi 

powiatowej  nr 1521 Żabia Wola - Piotrkowice w m. Żabia Wola, 

Kaleń, Ciepłe 

150.000,00 Zadanie zostało 

zakończone i rozliczone 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia Wola 
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9. Realizacja budżetu obywatelskiego 

 

Gmina Żabia Wola w roku 2018 nie wprowadziła budżetu obywatelskiego. 

Budżet obywatelski jest pojęciem partycypacji społecznej i rolę kształtowania 

pewnych zachowań właściwych społeczeństwu obywatelskiemu: poczucia sprawstwa, 

współdecydowania i świadomości, że każdy zwykły obywatel ma  choćby niewielki 

wpływ na zarządzanie i pieniędzmi. 

 

Warto wspomnieć o organizacjach pozarządowych i środkach dla nich 
przeznaczonych.  

 
W 2018 r. przekazano dotacje stowarzyszeniom wyłonionym w trybie ustawy 

o pożytku publicznym i wolontariacie w łącznej kwocie 19.000,00 zł, w tym: 
 

a) na realizację działań opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży 
z rodzin, w których występują problemy związane z uzależnieniami. Środki 
w kwocie 15.000 zł przeznaczone zostały dla Uczniowskiego Ludowego 
Klubu Sportowego „Józefina”, 

b) na organizację pobytu wakacyjnego dla dzieci i młodzieży z rodzin 
objętych programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
będących członkami Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej na terenie gminy 
Żabia Wola. Kwota przeznaczona w wysokości 4.000 zł.  

 

Należy podkreślić, że do zadań własnych gminy również należy współpraca 

z organizacjami pozarządowymi. Obowiązek wynika z ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. Rada Gminy Żabia Wola uchwałą Nr 78/XXII/2016 z 

dnia 29 listopada 2016 r. przyjęła „Wieloletni program współpracy Gminy Żabia Wola 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na lata 2017-2019”. Uchwała określa kierunki oraz formy 

współdziałania samorządu z organizacjami pozarządowymi.  

Szczegółowy raport ze współpracy zamieszczony został na BIP pod adresem: 

http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/upload/201612021457107bqynbkkse88.pdf  

 

Dodatkowo gmina Żabia Wola współpracowała z sektorem pozarządowym na 
płaszczyźnie pozafinansowej, która obejmowała: 

- wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności, 
- promowanie działalności podmiotów pożytku publicznego poprzez 
umieszczanie informacji o kierunkach ich działalności, organizowanych przez 
nie akcjach, spotkaniach, konkursach, szkoleniach oraz naborach na stronie 
internetowej gminy (www.zabiawola.pl), na tablicach ogłoszeniowych 
znajdujących się w Urzędzie Gminy i w Sołectwach oraz w kwartalniku „Nasza 
gmina Żabia Wola”, 
- wspieranie organizacyjne podmiotów prowadzących działalność pożytku 
publicznego m.in. nieodpłatne udostępnienie lokali na ich działalność 

http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/upload/201612021457107bqynbkkse88.pdf
http://www.zabiawola.pl/
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statutową, umożliwienie organizowania przedsięwzięć na terenie gminnych 
obiektów oraz użyczanie pomieszczeń na organizowane przez nie spotkania i 
posiedzenia, 
- działania informacyjne m.in. informowanie organizacji pozarządowych 
o możliwości pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł niż budżet 
gminy, 
- aktualizację zakładki na stronie internetowej gminy, przeznaczonej dla 
organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, 
w której umieszczane są m.in. bieżące informacje dotyczące działalności 
organizacji, oferty szkoleń dla ich członków oraz informacje o prowadzonych 
konsultacjach społecznych i otwartych konkursach ofert. 
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Spis tabel. 

 

 

 
Nr 1 - Wykaz sołectw gminy Żabia Wola 

Nr 2 - Realizacji uchwał Rady Gminy Żabia Wola wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. 
Nr 3 - Monitoring i ewaluacja dokumentów strategicznych gminy Żabia Wola wg. Stanu na dzień 31 

grudnia 2018 r. 
Nr 4 - Liczba ludności w gminie w latach 2014 – 2018 r.  

Nr 5 - Liczba ludności z podziałem na miejscowości  

Nr 6 - Ludność w gminie Żabia Wola w przedziale produkcyjności w poszczególnych latach 

Nr 7 - Przedstawia lokale wynajmowane w ośrodku zdrowia oraz okres najmu 

Nr 8 - Przedsiębiorcy z podziałem na wiek i płeć 
Nr 9 - Ilość organizacji pozarządowych zarejestrowanych na obszarze gminy w roku 2019.   

Nr 10 - Największe zakłady pracy na terenie gminy Żabia Wola. 

Nr 11 - Gospodarstwa prowadzące działalność rolniczą w roku 2018. 
Nr 12 - Podstawowe dane o szkołach według stanu na dzień 31.12.2018 r.  

Nr 13 - Wyszczególnia zajęcia organizowane dla różnych grup wiekowych.  

Nr 14 - Podstawowe dane o bibliotece.  

Nr 15 - Przedstawia ilość spotkań autorskich oraz przedstawień teatralnych dla dzieci i młodzieży.  
Nr 16 - Wykaz nieruchomości dzierżawionych. 

Nr 17 - Zbiórka odpadów w poszczególnych miesiącach 2018 r uwzględniająca rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.  
Nr 18 - Podstawowe informacje dotyczące stacji uzdatniania wody. 

Nr 19 - Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na odbiór płynnych nieczystości ciekłych. 

Nr 20 - Wykaz dróg gminnych.  

Nr 21 - Wykaz zadań drogowych zrealizowanych w ubiegłym roku.  

Nr 22 - Przedstawia zadania inwestycyjne zapisane w strategii gminy Żabia Wola.  

Nr 23 - Przedstawia zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową w Gminie Żabia 

Wola.  

Nr 24 - Przedstawia zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową w Gminie Żabia 

Wola. 

Nr 25 - Przedstawia środki finansowe przekazane przez Gminę Żabia Wola.  

 

 

 

Spis wykresów.  

 

 

Nr 1 - Prezentuje poszczególne przeznaczenia terenów w obowiązującym studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego. 
Nr 2 - Prezentuje poszczególne przeznaczenia terenów w obowiązujących planach miejscowych. 

 

 

 

 

 

 

  


