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2 Wstęp
Rozwój i odnowa obszarów wiejskich jest jednym z priorytetowych zadań jakie stoją
przed władzami samorządów w momencie integracji z Unią Europejską. Celem jest
intensyfikacja działań zmierzających do zmniejszenia dysproporcji w poziomie rozwoju
obszarów wiejskich w stosunku do terenów miejskich. Nieodzownym elementem
skorzystania z tej szansy jest przygotowanie przez sołectwa odpowiednich dokumentów.
Plan odnowy miejscowości Krosna Wieś i Krosna Parcela, stanowiących sołectwo
Krosna -

zwanych dalej sołectwem Krosna lub Krosną - został opracowany w celu

wykorzystania istniejącego potencjału i szans rozwojowych, a zarazem umożliwienia dostępu
do środków pomocowych krajowych i unijnych. Uzyskanie dofinansowania ze źródeł
zewnętrznych jest kluczowe w kontekście rozwoju infrastruktury w tej miejscowości oraz
podniesienia jakości życia mieszkańców. Jest to dokument strategiczny określający rozwój
wsi w sferze inwestycyjno-remontowej oraz społeczno-kulturalnej. Zasięg terytorialny
dokumentu wyznaczają granice miejscowości Krosna Wieś i Krosna Parcela, znajdujących się
na terenie gminy Brwinów (powiat pruszkowski, województwo mazowieckie).
Stworzenie i realizacja tego dokumentu ma korzystny wpływ na tempo i charakter
rozwoju sołectwa. Ułatwi zdefiniowanie występujących na badanym terenie problemów
co pozwoli na skuteczniejsze ich rozwiązywanie, a w rezultacie przyczyni się i zdynamizuje
rozwój społeczno-gospodarczy na przedmiotowym terenie
Należy pamiętać, że realizacje zamieszczonych w dokumencie przedsięwzięć
w głównej mierze jest uzależniona od mobilizacji lokalnej społeczności i jej zaangażowania
w podejmowaniu wspólnych działań na rzecz podniesienia standardu życia, atrakcyjności
swojej miejscowości, a także zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwoju
tożsamości Mieszkańców.
Przedstawiony dokument jest dokumentem otwartym, a zapisane w nim zadania będą
aktualizowane

stosownie

do

zmieniających

się

uwarunkowań

wewnętrznych,

jak i zewnętrznych, pojawiających się nowych możliwości oraz zmiany hierarchii priorytetów
przyjętych przez Radę Miejską w Brwinowie i Radę Sołecką Krosen. Uwzględniane będą
również nowe potrzeby zgłaszane przez radnych, stowarzyszenia i nieformalne grupy
mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz sektor publiczny i prywatny.
Opracowany dokument zawiera charakterystykę miejscowości, jej historię, analizę
zasobów, określenie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń za pomocą analizy
SWOT, a także planowane kierunki rozwoju, przedsięwzięcia wraz z szacunkowym
kosztorysem i harmonogramem działań. Diagnozuje aktualną sytuację wsi oraz określa cele
i kierunki działań wraz z kluczowymi zadaniami w sferze społeczno-gospodarczej
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zaplanowanymi do realizacji na lata 2016-2022. Ma on charakter strategiczny, a jego
sporządzenie jest podstawą do ubiegania się o wsparcie finansowe ze środków zewnętrznych,
m.in. z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (np. w ramach
działania Odnowa i rozwój wsi lub poprzez podejście Leader; Regionalny Program
Operacyjny) oraz innych programów i funduszy.

3 Charakterystyka gminy Brwinów i sołectwa Krosna
Gmina

Brwinów

jest

jedną

z

50

gmin

miejsko-wiejskich

województwa

mazowieckiego. Wśród 6 gmin powiatu pruszkowskiego zajmuje 2 miejsce pod względem
ludności (ponad 24,6 tys.) i 2 miejsce pod względem powierzchni (69,16 km2).
Rysunek nr 1 - Mapa Gminy Brwinów1

Rysunek nr 2 - Mapa gminy Brwinów wraz z okolicznymi gminami
1

Załącznik nr 1 do Statutu Gminy Brwinów

Opracował: Mariusz Baranowski
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Rysunek nr 3 - Mapa gminy Brwinów z podziałem na sołectwa

Sołectwo Krosna jest jednym z 15 sołectw w gminie Brwinów wyodrębnionym w podziale
administracyjnym [rys. 3]. Odległość sołectwa od Warszawy wynosi około 20 km.
Wieś położona jest po północno zachodniej części gminy Brwinów należącej do powiatu
pruszkowskiego. Miejscowość typowo rolna o rozrzuconej zabudowie zagrodowej
i jednorodzinnej. Płaskie ukształtowanie terenu, brak przemysłu oraz dobrej klasy gleby
Opracował: Mariusz Baranowski
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sprawiają dobre warunki do uprawy roślin. Kolejnym atutem jest sąsiedztwo od strony
północno-zachodniej z rezerwatem leśnym Wolica . W odległości kilku kilometrów od strony
południowo-wschodniej jest zlokalizowany węzeł autostrady A2.
Lokalizacja miejscowości w połączeniu z dobrymi glebami stanowią sprzyjające warunki
dla rozwoju rolnictwa. Z uwagi na rodzaj zabudowy infrastruktura jest bardzo słabo
rozwinięta.
Rysunek nr 4 - Mapa przedstawiająca położenie miejscowości Krosna Wieś
i Krosna Parcela w regionie

Sołectwo Krosna sąsiaduje z następującymi wsiami [rys. 4]:
- od strony północnej z sołectwem Płochocin i Gołaszew w gminie Ożarów Mazowiecki;
- od strony wschodniej z sołectwem Moszna Wieś, Moszna Parcela i Koszajec;
- od strony południowej z sołectwem Biskupice;
- od strony zachodniej z miejscowościami Biskupice i Czubin w gminie Brwinów oraz
Wolica w gminie Ożarów Mazowiecki.

Opracował: Mariusz Baranowski
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4 Historia sołectwa Krosna
Sołectwo Krosna to niewielka, malownicza miejscowość mająca za sobą bogatą
historię - pierwsze udokumentowane zapisy pochodzą z końca XV wieku. Był to wówczas
folwark zajmujący się produkcją rolną a administracyjnie należał do parafii Rokitno Dolne
w gminie Błonie.
Kolejne udokumentowane informacje nt. Krosny pochodzą z początku XVII wieku,
kiedy to doszło do unifikacji kościołów w Rokitnie. Od tej pory parafie Rokitno Dolne
oraz Rokitno Górne stały się jedną parafią w skład której wchodziło 14 wsi: Rokitno,
Chruślin, Kopytów, Witki, Radzików, Święcice, Płochocin, Gołaszew, Moszna, Krosna,
Biskupice, Giełzew, Czubin, Łaźniew.
Następne udokumentowane wydarzenia pochodzą z drugiej połowy XIX wieku, kiedy
to folwark Krosna należał do rodziny Przeworskich. Był to czas intensywnego rozwoju wsi za
sprawą budowy cukrowni w sąsiedniej wsi Płochocin. Budowa została rozpoczęta w 1865 r.
Zdjęcia nr 1 – Cukrownia „Józefów” rok 1938

Opracował: Mariusz Baranowski
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Była to wówczas największa i najnowocześniejsza cukrownia zlokalizowana
na ziemiach ówczesnego zaboru rosyjskiego. W roku 1874 zostało powołane do życia
Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii „Józefów”. Tym samym folwark Krosna
z dużą częścią wsi zmienił swojego właściciela.
W tym samym roku została wybudowana siedmiokilometrowa bocznica kolejowa
przebiegająca przez wieś Krosna: tory łączyły cukrownię „Józefów” z linią Kolei
Warszawsko-Wiedeńskiej w Pruszkowie. Dobre połączenie komunikacyjne zakładu
przyczyniło się do jego szybkiego rozwoju, co pociągało za sobą rozwój pobliskich
miejscowości, w tym Krosny.
W roku 1925 - na terenie sołectwa oraz sąsiednich wsi - wybudowano kolejkę
wąskotorową służącą do transportu buraków dla cukrowni. Majątek Krosna miał
bezpośrednie połączenie torami z cukrownią, ponieważ na terenie gospodarstwa były
zlokalizowane doły wysłodkowe będące częścią procesu technologicznego produkcji.

Zdjęcia nr 2 – Fragment mapy z lat trzydziestych XX linią kolejki wąskotorowej

Opracował: Mariusz Baranowski
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Okres międzywojenny to czas intensywnego rozwoju Krosen. W północno-wschodniej
części wsi powstały dwie duże cegielnie: „Środkowa” i „Ferdynandówka”, należące
do znanych brwinowskich przemysłowców - rodziny Więcków. Bogate złoża gliny oraz
nowoczesna technologia pozwalały rozwinąć dużą skalę produkcji. Cegielnie dawały
wówczas zatrudnienie okolicznej ludności. Przy zakładach zostały wybudowane dwie
kamienice dla robotników.
Poniżej zamieszczono zdjęcie lotnicze z 1944 r., wskazujące lokalizację cegielni
na terenie wsi Krosna i Koszajec.

Zdjęcia nr 3 – Cegielnie na terenie miejscowości Krosna oraz Koszajec

Po zakończeniu II wojny światowej - w 1947 r., w cukrowni wybucha pożar,
po którym została ona zamknięta. Wówczas to z terenu sołectwa zniknęła kolejka
wąskotorowa. W następnych latach została również rozebrana bocznica Kolei WarszawskoWiedeńskiej. Cegielnie zostały znacjonalizowane - początkowo produkcja cegły była
kontynuowana na potrzeby odbudowy kraju. Jednakże, w kolejnych latach produkcja malała,
aż do jej całkowitego zaprzestania w końcu lat pięćdziesiątych.
Od tego momentu wieś Krosna stała się miejscowością typowo rolniczą.

Opracował: Mariusz Baranowski
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5 Zabytki w sołectwie Krosna
Zdjęcia nr 4, 5 – Miejsca kultu religijnego w sołectwie Krosna
Na terenie sołectwa znajduje się jedna przydrożna zabytkowa kapliczka, której budowa
datowana jest na rok 1870.

Opracował: Mariusz Baranowski
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Jednym z ważniejszych zabytków znajdujących się na terenie sołectwa Krosna jest murowany
spichlerz, którego budowa datowana jest na końcówkę XIX i początek XX wieku.
Zdjęcie nr 6, 7 – Karta gminnej ewidencji zabytków2

2

Karta ewidencyjna uzyskana od Referatu Planowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy Brwinów

Opracował: Mariusz Baranowski
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Na terenie sołectwa Krosna zostało zlokalizowane kilka stanowiska archeologicznych
pochodzących z okresu późno lateńskiego i wczesnego średniowiecza:
− stanowisko nr 57-63/5 - wpisane do rejestru zabytków, osada hutnicza z okresu
późnolateńskiego i okresu wpływów rzymskich ( I w.p.n.e.-III w.n.e.);
− stanowisko nr 57-63/54 - miejsce produkcji żelaza z okresu późnolateńskiego i okresu
wpływów rzymskich (I w.p.n.e.-III w.n.e.);
− stanowisko nr 58- 63/46 - osada wczesnośredniowieczna.

6 Demografia gminy Brwinów
Gmina Brwinów liczy 24.148 stałych mieszkańców (według stanu zameldowania
na pobyt stały z dnia 16.12.2015 r.). Około 51,8% ludności gminy mieszka w mieście
Brwinów (12.515 osób), zaś 48,2% na wsi (11.633 osób).
Grunty zabudowane i zurbanizowane stanowią 18% terenu gminy. Tereny zieleni
ogólnodostępnej i osiedlowej zajmują 22,9 ha.
Tabela nr 1. Ludność gminy Brwinów na dzień 16.12.2015 r. w podziale
na poszczególne miejscowości

Miejscowość
Biskupice
Brwinów
Czubin
Domaniew
Domaniewek
Falęcin
Grudów
Kanie
Koszajec
Kotowice
Krosna Parcela
Krosna Wieś
Milęcin
Moszna Parcela
Moszna Wieś
Otrębusy
Owczarnia
Parzniew
Terenia
Żółwin
Razem:

Zameldowani na
pobyt stały
214
12.515
207
327
224
87
75
2.272
159
116
33
293
174
51
210
2.491
1.341
1.842
64
1.453
24.148

Zameldowani na
pobyt czasowy
5
2644
4
4
1
0
0
47
4
0
0
3
1
50
4
65
15
31
1
38
537

Źródło: dane Urzędu Gminy Brwinów

Opracował: Mariusz Baranowski
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Wykres nr 1 – Udział miasta i sołectw w ludności gminy Brwinów

Sołectwo Krosna zamieszkuje 329 mieszkańców (stan na 16.12.2015 r.), co stanowi
około 1,33 % mieszkańców gminy Brwinów. Mieszkańcy są związani ze swoją
miejscowością, niemniej brak jest zauważalnego wzrostu związanego ze stałym osiedlaniem
się nowych mieszkańców, jak i budowy nowych siedlisk.
Dodatkowo należy wspomnieć, że na terenie sołectwa znajduje się nieruchomość,
na której zostały zlokalizowane mieszkania komunalne i socjalne - łącznie jest ich 24, w tym
10 lokali kontenerowych.
Wykres poniżej przedstawia liczę mieszkańców w poszczególnych sołectwach gminy
Brwinów.

Opracował: Mariusz Baranowski

str. 13

Plan odnowy miejscowości Krosna Wieś i Krosna Parcela na lata 2016 - 2022

Wykres nr 2 - Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach gminy

Opracował: Mariusz Baranowski
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7 Gospodarka
Na terenie gminy Brwinów w 2015 r., do rejestru REGON było wpisanych 3.196
podmiotów gospodarki narodowej (łącznie z miastem Brwinów).

Górnictwo

Przetwórstwo przemysł.

Wytw. i zaopatryw. w energię, gaz

Dostawa wody, ścieki, odpady

Bud.

Handel hurt, detal., naprawa poj

Transport, gosp. Magazynowa

Zakwaterowanie, gastronomia

Informacja i komunikacja

Finanse i ubezp.

Obsł. runku nieruch.

Dział. prof., naukowa i techn.

Usł.adm. i wspierająca

Adm. publ., obrona nar.

Edukacja

Opieka zdr.i pomoc społ.

Kultura, rozrywka, rekreacja

A
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G
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I
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K
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O

P

Q

R
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0
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0

0

0

1
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0

1

2

0

0

0

1

1
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1

0

0

0

3

0

0

0

0

1
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10
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15
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9

0

9
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7
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3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1
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6

0

1

0

0

0

2

1

0

0

1

0

1
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4
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1

1

1

0

0

2

0

0

0

0

0

1
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0

1

3

1

0

1

0

0

3

0

0

0

1

0

0
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0

5

4
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0

1
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0
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2
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5
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6
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1
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1

0
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2
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7

0
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0
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0

3
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0

0

2

0
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0

3

2
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

4

3
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0

1
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3

6

5

5
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0

5

8

3

7
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1
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205
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121

0 110 171

54
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Brwinów

7

0 167

0
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Biskupice

1

0

0

0

0

1

Czubin

0

0

1

0

0

2

2

2

0

2

0

Domaniew

1

0

4

0

0

7

14

6

1

1

0

Domaniewek

1

0

3

0

1

8

9

5

0

0

Falęcin

0

0

1

0

0

4

1

4

0

Kanie

2

0

44

0

0

35

75

11

Koszajec

0

0

3

0

0

2

8

Kotowice

0

0

2

0

0

5

Krosna

0

0

1

0

0

Milęcin

0

0

0

0

Moszna

1

0

1

0

Otrębusy

6

0

36

Owczarnia

3

0

Parzniew

2

Terenia
Żółwin
RAZEM

Dział. usł.

Rolnictwo

g

Tabela nr 2 – Ilość podmiotów prowadzących działalność gosp. w sołectwach

28

441

123

30

81

60

20 206

1

2

1

1

0

0

57 179 102

W tym w sołectwach działalność gospodarczą prowadziły 1.535 podmioty, w tym:
- w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie – 21
- w przemyśle i budownictwie – 326
- w handlu – 400
- w usługach – 54
- pozostałe – 734
Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi
4,9% i jest wyższy niż w powiecie (4,7%).
Opracował: Mariusz Baranowski
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Wykres nr 3 - Ilość podmiotów gospodarczych prowadzących dział. gosp. w sołectwach

8 Rolnictwo
Użytki rolne w gminie Brwinów zajmują 71,1 % powierzchni gminy. Grunty leśne
stanowią 8,8%. Rolnictwo w gminie Brwinów charakteryzuje się znacznym rozdrobnieniem
gospodarstw rolnych, co wpływa na ich niską rentowność. Brak jest na terenie gminy
Brwinów organizacji rolniczych.
Znaczącymi terenami w gminie pod względem produkcji rolniczej są tereny
jej północnej części, w której skład wchodzą sołectwa: Czubin, Domaniew, Krosna, Moszna,
Milęcin, Biskupice, Koszajec Kotowice, Falęcin oraz Parzniew. Z powodzeniem są tam
uprawiane rośliny, takie jak: marchew, cebula, buraki cukrowe, ziemniaki oraz zboża
w większości pszenica i kukurydza gdyż w tych sołectwach dominują gleby II i III klasy tzw.
czarnoziemy, które sprzyjają produkcji rolniczej jaka jest prowadzona w tym regionie gminy.
Tereny południowe z sołectwami takimi jak: Owczarnia, Żółwin, Terenia, Kanie
i Otrębusy to przewaga gleb klasy V i VI, które są przeznaczone pod zalesienie lub zabudowę
mieszkaniową, dlatego produkcja rolnicza w tamtym rejonie gminy jest znikoma.

9 Środowisko naturalne
Gmina Brwinów położona jest w województwie mazowieckim na granicy regionów
fizyczno-geograficznych Polski: Równiny Łowicko-Błońskiej oraz Równiny Warszawskiej.
Ponadto, część obszaru sołectwa Krosna znajduje się w Warszawskim Obszarze Chronionego
Opracował: Mariusz Baranowski
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Krajobrazu. Obszar ten utworzono zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Warszawskiego
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Obszar ten to układ powiązanych ze sobą terenów w województwie
mazowieckim, wyróżniających się krajobrazowo, o zróżnicowanych cennych ekosystemach.
Obejmuje tereny dolin rzecznych Wisły i Narwi wraz z dopływami oraz towarzyszącymi im
kompleksami lasów. Tworzy otulinę dla terenów objętych wyższą formą ochrony parków
krajobrazowych, parku narodowego, rezerwatów (zatwierdzonych i projektowanych) oraz
powiązań między nimi, obejmuje też obszary pomników przyrody, zabytkowych parków.
Pełni rolę systemu korytarzy ekologicznych, pozwalających na swobodne rozprzestrzenianie
się gatunków.
W Gminie Brwinów Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje dolinę Utraty,
Rokitnicy i Zimnej Wody, południowo – wschodnią część gminy (rejon Kań i Otrębus) oraz
zachodnią i północną część Żółwina. Przez obszar Gminy przebiega ciąg ekologiczny łączący
Kampinoski Park Narodowy z Chojnowskim Parkiem Krajobrazowym. Ciąg ten przebiega
z północnego wschodu na południowy zachód i ma duże znaczenie ekologiczne dla całego
obszaru. Przez Krosna przebiega ciąg ekologiczny o znaczeniu regionalnym.

10 Infrastruktura
10.1 Komunikacja
Gmina Brwinów posiada bardzo dobre połączenia komunikacyjne. Przez gminę
przebiegają drogi wojewódzkie nr 701, 718, 719 i 720, autostrada A2 a w przyszłości droga
wojewódzka tzw. „Paszkowianka” - łącząca tzw. drogi krajowe nr 2 w Błoniu i nr 8 w Wolicy
z węzłem autostrady A2 w Pruszkowie oraz drogami wojewódzkimi nr 719 w Kaniach
i nr 720 w Brwinowie. Dodatkowo, przez miasto Brwinów przebiega linia kolejowa PKP oraz
trasa autobusowa PKS, zaś przez Kanie, Otrębusy i Owczarnię: linia kolejowa WKD.
W sołectwach, w których sieć komunikacyjna jest utrudniona, zostały uruchomione
dodatkowe, finansowane z budżetu gminy, połączenia autobusowe dowożące mieszkańców
do miasta Brwinowa lub miast sąsiadujących np. Podkowy Leśnej i Pruszkowa - w przypadku
wsi Krosna, ze względu na zły stan dróg asfaltowych (większość dróg to drogi nieutwardzone
lub utwardzone destruktem) sieć autobusowa będzie mogła być poprawiona dopiero
po przebudowie ciągu dróg gminnych ul. Józefowskiej i ul. Słonecznej. Póki co, mieszkańcy
wsi Krosna mogą korzystać z przystanków autobusowych zlokalizowanych przy ul. Długiej
we wsi Krosna Wieś oraz we wsi Moszna.
Sołectwo Krosna pod tym kątem również posiada dobre szlaki komunikacyjne.
Bliskość miasta Pruszkowa, a tym samym wjazdu na autostradę A2 w kierunku Warszawy

Opracował: Mariusz Baranowski
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i Poznania, drogi wojewódzkiej 701. Gminne linie autobusowe umożliwiają mieszkańcom
całej wsi dojazd zarówno do Brwinowa i Miasta Pruszkowa.
Dzięki autostradzie A2 północne tereny gminy Brwinów (w tym wsie sołectwa Krosna
leżące

między

dwoma

zjazdami

z

autostrady

–

Pruszków

i

Tłuste)

są

już

atrakcyjne, a w przyszłości będą coraz atrakcyjniejszym miejscem dla inwestorów i bardzo
dobrą lokalizacją dla centrów logistycznych.

10.2 Telekomunikacja
Miejscowość Krosna jest pokryta siecią telekomunikacyjną i posiada dostęp do sieci
Internet o szybkości min. 6 Mbit/s do 20 Mbit/s, co zwiększa szanse niwelowania
wykluczenia cyfrowego jej mieszkańców.

10.3 Zaopatrzenie w wodę
Wieś posiada wodociąg miejski niestety w bardzo małym procencie, pozostali
mieszkańcy korzystają z własnych przydomowych studni.

10.4 Sieć kanalizacyjna
W sołectwie Krosna nie została wybudowana sieć kanalizacyjna.

10.5 Sieć gazowa
W sołectwie Krosna brak jest sieci gazociągowej.

10.6 Źródła energii
Wielkość zainstalowanej mocy energetycznej w gminie pozwala na pełne pokrycie
potrzeb mieszkańców oraz umożliwia zwiększenie jej poboru. Każde gospodarstwo
w sołectwie ma dostęp do elektryczności.

10.7 Oświata
Na terenie gminy Brwinów funkcjonują:
4 placówki przedszkolne publiczne;
10 placówek przedszkolnych niepublicznych;
4 szkoły podstawowe;
4 gimnazja;
1 liceum ogólnokształcące.
Dzieci i młodzież z sołectwa Krosna uczęszczają do szkół podstawowych oraz gimnazjów
zlokalizowanych na terenie miasta Brwinowa - szkołą rejonową dla mieszkańców Krosny jest
Zespół Szkół nr 1 przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11 w Brwinowie.

Opracował: Mariusz Baranowski
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Wykres nr 4 - Liczba uczniów uczęszczających do placówek oświatowych na 2015 r.

Opracował: Mariusz Baranowski
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11 Analiza zasobów sołectwa Krosna
Tabela nr 2 – Analiza znaczących zasobów w miejscowości Krosna
Rodzaj zasobu

Jest

Znaczenie

Brak
małe

średnie

Opis zasobu
duże

Walory krajobrazu
Walory klimatu (mikroklimat, nasłonecznie, itp.)

X

X

Krosna są położone daleko od dużych
aglomeracji, co zwiększa ich atrakcyjność
pod względem czystego i nieskażonego
środowiska

Walory szaty roślinnej

X

X

w granicach Krosny znajduje się duża ilość
łąk, pól uprawnych oraz bliskie sąsiedztwo
rezerwatów

Cenne przyrodniczo obszary lub obiekty

X

Świat zwierzęcy

X

Osobliwości przyrodnicze

X

dolina rzeki Utrata oraz glinianki
sołectwo zamieszkują dziki, sarny, lisy,
bażanty, zające i inna zwierzyna łowna

X
X

X

brak

Wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy)

X

X

rzeka Utrata, stawy, glinianki

Podłoże, warunki hydrogeologiczne

X

X

w Krosnach występują ziemie urodzajne
głównie III i IV klasy, w niewielkiej części
V klasy

Gleby, kopaliny

X

X

brak kopalin, dominują gleby żyzne uprawne

X

dobra dostępność dróg i szlaków
komunikacyjnych (droga powiatowa 3110W
- Koszajec, bliskość drogi wojewódzkiej nr
720 Błonie-Nadarzyn, bliskość dróg
powiatowych nr 3111W do Brwinowa i
Domaniewa) – bliskość autostrady A2
z najbliższym wjazdem w Pruszkowie

Drogi, dostępność komunikacyjna

X

Środowisko kulturowe
Walory architektury wiejskiej

X

Walory zagospodarowania przestrzennego

X

Zabytki

X

Opracował: Mariusz Baranowski

X

brak
X

X

Krosna nie posiada miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
zabytkowy spichlerz z przełomu XIX/XX,
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Rodzaj zasobu

Jest

Znaczenie

Brak
małe

Zespoły artystyczne, ludowe

X

średnie

Opis zasobu
duże

X

brak

Dziedzictwo religijne i historyczne
Miejsca i osoby, przedmioty kultu

X

Święta, odpusty, pielgrzymki

X

X

przydrożna kapliczka z 1870 r.

X

coroczna tradycja pielgrzymek do Parafii
w Rokitnie

X

brak

Tradycje, obrzędy, gwara

X

Legendy, podania i fakty historyczne

X

X

stanowiska archeologiczne

Ważne postacie historyczne

X

X

brak

Obiekty, tereny, infrastruktura
Działki pod zabudowę mieszkaniową

Działki pod domy letniskowe

X

X

Działki pod zakłady usługowe i przemysł

X
X

Place i miejsca publicznych spotkań

Tereny dla funkcji rekreacyjno-turystycznej

brak planu zagospodarowania
przestrzennego pozwala wyłącznie na
budownictwo siedliskowe
działki są wydzielane z terenów rolniczych,
niemniej z uwagi na brak planu
zagospodarowania przestrzennego ich
minimalna powierzchnia w wyniku tzw.
podziału rolnego musi wynosić 3000 m2

X

X

Pustostany mieszkaniowe, magazynowe, przemysłowe
Tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (kuźnie, młyny)

X

X
X

brak
brak

X
X

X

zabytkowy spichlerz z przełomu XIX/XX w.
X

sołectwo nie posiada miejsca spotkań ani
strażnicy: wszelkie spotkania odbywają się
w domu Sołtysa

X

przepływająca rzeka Utrata oraz glinianki
na terenie Krosny stwarzają możliwości
wypoczynku nad wodą

Miejsca sportu i rekreacji

X

X

brak

Szlaki turystyczne i ścieżki dydaktyczne

X

X

brak wydzielonych i wskazanych szlaków
turystycznych

Zaopatrzenie wsi w wodę

X

X

sołectwo Krosna w nieznacznej części
posiada sieć wodociągową

Skanalizowanie wsi

X

X

brak

Zgazyfikowanie wsi

X

X

brak

Gospodarka i rolnictwo

Opracował: Mariusz Baranowski
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Rodzaj zasobu

Jest

Znaczenie

Brak
małe

Miejsca pracy

średnie

X

Opis zasobu
duże

X

brak dużych zakładów, kilka podmiotów
małej i średniej działalności gospodarczej,
rodzinne gospodarstwa rolne

X

produkcja głównie rolna, nastawiona na
uprawę warzyw i zbóż

Specyficzne produkty (hodowlane, uprawne)

X

Znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe

X

X

brak

Możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne

X

X

brak

X

w sołectwie znajdują się gospodarstwa
rolne, prowadzące działalność na dużą
skalę

Przetwórstwo rolno-spożywcze

X

Grupy producenckie i organizacje rolnicze

X

Rzemiosło artystyczne
Inne

X
X

X

na terenie sołectwa znajduje się jedna
grupa producentów warzyw - złożona
z 5 gospodarstw rolnych
brak

X

X

pojedyncze osoby prowadzą dział. gosp.

X

X

bliskość miast: Brwinów, Błonie, Pruszków
i Ożarów Mazowiecki

Sąsiedztwo i osoby przyjezdne
Korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (miasta, arterie)

Ruch tranzytowy

Przyjezdni stali i sezonowi

X

X

X

przez teren sołectwa przebiega droga
powiatowa nr 3110 W Biskupice-Koszajec,
charakteryzująca się stosunkowo
niewielkim ruchem pojazdów

X

w miejscowości zlokalizowane są budynki
socjalne, zasiedlone przez nowych
mieszkańców. Można również znaleźć
oferty agroturystyczne. W gospodarstwach
rolnych znajdują zatrudnienie przyjezdni
pracownicy sezonowi.

Instytucje
Placówki opieki społecznej

X

X

brak

Szkoły

X

X

szkołę rejonową (szkoła podstawowa
i gimnazjum) stanowi Zespół Szkół nr 1
w Brwinowie

Świetlica wiejska

X

Muzea

X

Opracował: Mariusz Baranowski

X
X

brak
brak
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Rodzaj zasobu

Jest

Znaczenie

Brak
małe

średnie

Opis zasobu
duże

Ludzie i organizacje społeczne oraz kapitał społeczny
Ochotnicza Straż Pożarna

X

X

brak

Kluby sportowe

X

X

na terenie sołectw funkcjonuje nieformalna
drużyna piłkarska

Koła zainteresowań, Stowarzyszenia

X

X

brak

Opracował: Mariusz Baranowski
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12 Analiza SWOT miejscowości Krosna
Kierując się zasadami przyjętymi do kreowania strategii w otoczeniu biznesowym lub
samorządowym oraz w celu podjęcia prawidłowych decyzji dotyczących kierunku rozwoju
miejscowości Krosna posłużono się narzędziem planistycznym jakim jest analiza SWOT.
Wybór takiego narzędzia pozwolił na przeprowadzenie inwentaryzacji zasobów, a także
ustalenie słabych i mocnych stron miejscowości, jej najbliższego otoczenia przyrodniczego,
społeczno-gospodarczego i infrastrukturalnego, które przekłada się bezpośrednio na szanse
lub zagrożenia rozwoju wsi w okresie perspektywicznym.
Tabela nr 3 – Analiza SWOT dla miejscowości Krosna
Czynniki wewnętrzne
MOCNE STRONY
1. Dobre warunki przyrodnicze, nieskażone
powietrze
2. Bliskość miast Brwinowa, Pruszkowa,
Błonia i Ożarowa Mazowieckiego
3. Korzystny układ komunikacyjny oraz sieć
dróg dojazdowych
4. Brak zakładów produkcyjnych
zanieczyszczających środowisko
5. Pozytywny wizerunek sołectwa Krosna
6. Grunty rolne wysokiej klasy
7. Położenie w sąsiedztwie atrakcyjnych
miejscowościami pod względem turystyki
i rekreacji

SŁABE STRONY
1. Duża ilość nieutwardzonych dróg gminnych
2. Mało skuteczna promocja walorów
przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego
3. Niewystarczająca ilość infrastruktury
drogowej
4. Brak ścieżek rowerowych i szlaków
turystycznych
5. Słaba świadomość mieszkańców w aspekcie
ochrony środowiska (wypalanie śmieci,
zaśmiecanie)
6. Brak planu zagospodarowania przestrzennego
7. Brak sieci gazociągowej
8. Bardzo małe zwodociągowanie

Czynniki zewnętrzne
SZANSE
1. Możliwość uzyskania środków na rozwój wsi
z funduszy zewnętrznych
2. Wspieranie przez samorząd gminny inicjatyw
podejmowanych przez mieszkańców wsi
Krosna
3. Wzrost poziomu wykształcenia
4. Współpraca z sąsiednimi sołectwami
oraz gminami
5. Wzrost zainteresowania terenami wiejskim
jako atrakcyjnymi do zamieszkania
6. Możliwość rozwoju agroturystyki oraz
wzmocnienie działalności rolniczej

Opracował: Mariusz Baranowski

ZAGROŻENIA
1. Niska podaż Funduszy Pomocowych
w stosunku do potrzeb
2. Brak stabilności w polityce wspierania
obszarów wiejskich
3. Konkurencyjność innych jednostek
samorządowych w ubieganiu się o środki
pomocowe
4. Słaba świadomość mieszkańców w aspekcie
ochrony środowiska (wypalanie śmieci,
zaśmiecanie lasów, mały % w segregacji
odpadów)
5. Możliwa zmiana trendu na niekorzystny
w zapotrzebowanie na usługi turystyczne
oparte o zasoby przyrodnicze
6. Zagrożenie wynikające z uciążliwej
działalności usługowej po uchwaleniu planu
zagospodarowania przestrzennego
7. Bliskie sąsiedztwo oczyszczalni ścieków
w Józefowie
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13 Plan działań
Zapisy zawarte w niniejszym planie odnowy miejscowości Krosna spełniają warunek
zgodności z zapisami zawartymi w strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy
Brwinów na lata 2016-2022. Cele i zadania określone w ww. planie są wewnętrznie zgodne
a ich osiąganie i realizacja nie powoduje negatywnych skutków dla osiągania celów
i realizacji zadań strategii wyższego rzędu.
Dla potrzeb Gminy Brwinów opracowano dokumenty strategiczne określające cele
rozwojowe, a następnie zadania jakie powinno się zrealizować w ciągu najbliższych lat, aby
poprawić sytuację społeczno – gospodarczą miejscowości wchodzącej w skład całej gminy.
W celu utworzenia zbioru inwestycji, działań i zadań, jakie należy przeprowadzić w okresie
krótkoterminowym i perspektywicznym na terenie sołectwa Krosna posłużono się przede
wszystkim sugestiami mieszkańców a także wynikami analizy SWOT, dzięki której uzyskano
zadania priorytetowe jakie należy zrealizować w najbliższym czasie.
Należą do nich:
Przebudowa dróg gminnych i powiatowych oraz utwardzenie dróg gminnych
Modernizacja budynku socjalnego wraz z zagospodarowaniem nieruchomości
Rozbudowa sieci wodociągowej
Dobudowa dodatkowych obwodów oświetlenia ulic
Budowa infrastruktury rekreacyjnej

14 Opis zadań do realizacji oraz ich uzasadnienie
1. Przebudowa dróg gminnych ul. Józefowskiej i ul. Słonecznej
Inwestycja obejmuje przebudowę ulicy Józefowskiej i ulicy Słonecznej w miejscowości
Krosna Wieś: ul. Józefowskiej na odcinku od zakończenia I etapu przebudowy w 2015 r.
do ul. Nadrzecznej, ul. Słonecznej od skrzyżowania z ul. Józefowską do granicy
miejscowości Moszna Wieś i Krosna Wieś.
Uzasadnienie:
Ulice Józefowska i Słoneczna nie posiadają właściwej podbudowy i mają nawierzchnię
w złym stanie. Przebudowa tych dróg zapewni dojazd mieszkańcom wsi Krosna oraz
zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego. Ponadto, po przebudowie docelowego
układu komunikacyjnego ciągu drogowego ul. Słonecznej (w sołectwach Moszna
i Krosna) oraz ul. Józefowskiej (w sołectwie Krosna), umożliwi uruchomienie na tych
drogach gminnych linii autobusowej, zapewniając mieszkańcom łatwiejszy dostęp
do Brwinowa i Pruszkowa, w tym dzieciom do Zespołu Szkół nr 1 w Brwinowie.

Opracował: Mariusz Baranowski
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2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3110W Biskupice-Koszajec
Inwestycja obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 3110W Koszajec-KrosnaBiskupice ul. Józefowskiej i ul. Długiej w Krosnach Wsi o długości ok. 1.100 mb
na odcinku od granicy wsi Biskupice do granicy wsi Koszajec.
Uzasadnienie:
Droga powiatowa nr 3110W Biskupice-Krosna-Koszajec znajduje się w złym stanie
technicznym i charakteryzuje się znacznym ruchem pieszych i rowerzystów. Dlatego też,
konieczna jest jej przebudowa w granicach administracyjnych wsi Krosna, obejmująca
również budowę ścieżki rowerowej i chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego.
3. Utwardzenie dróg gminnych
Inwestycja obejmuje utwardzenie dróg gminnych: ul. Marianka, ul. Nadrzecznej,
ul. Pogodnej, ul. Promyk i ul. Tęczowej o łącznej długości ok. 6.300 mb.
Uzasadnienie:
Cześć dróg gminnych w Krośnie jest nieutwardzona. Ich utwardzenie bardzo ważne
z uwagi na połączenie wsi z innymi miejscowościami.
4. Modernizacja budynku socjalnego przy ul. Józefowskiej 5 w Krosna Wsi.
Inwestycja obejmuje prace modernizacyjne w budynku socjalnym Krosna Wieś 5
(po starej szkole).
Uzasadnienie:
Gmina Brwinów od lat inwestuje w modernizację budynku socjalnego przy
ul. Józefowskiej 5 w Krosna Wsi. W kolejnych latach planowane są dalsze prace
modernizacyjne w samym budynku oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu
nieruchomości.
5. Rozbudowa sieci wodociągowej
Inwestycja obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej w sołectwie Krosna.
Uzasadnienie:
Sołectwo Krosna nie jest w pełni zwodociągowane. Rozbudowa sieci wodociągowej jest
niezbędna z uwagi na złą jakość wody w studniach przydomowych.
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6. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Słonecznej od wsi Moszna
do budynków wielorodzinnych Krosna Wieś ul. Słoneczna 46
Zadanie obejmuje wybudowanie kanalizacji sanitarnej od strony wsi Moszna
do budynków wielorodzinnych przy ul. Słonecznej.
Uzasadnienie:
Wieś Krosna charakteryzuje się rozproszoną zabudową i budowa sieci kanalizacji
sanitarnej na jej terenie jest nieopłacalna ekonomicznie. Jedynie w przypadku budynków
wielorodzinnych przy ul. Słonecznej może w przyszłości zaistnieć szansa budowy
kanalizacji sanitarnej z Moszny.
7. Dobudowa dodatkowych obwodów oświetlenia ulicznego
Inwestycja ma za zadanie dobudowę dodatkowych obwodów oświetlenia ulicznego
w miejscach gdzie go jeszcze nie ma.
Uzasadnienie:
Uzupełnienie

brakującego

oświetlenia

ulicznego

służyć

będzie

zwiększeniu

bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów korzystających z dróg publicznych oraz
zmniejszenie zagrożenia przestępczością (napady, rozboje, włamania, itp.)
8. Uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Zadanie obejmuje uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla jednostki planistycznej Krosna.
Uzasadnienie:
Brak uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogranicza
możliwości budownictwa mieszkaniowego oraz prowadzenia działalności gospodarczej.
Obecnie jedyną możliwą formą budownictwa jest zabudowa siedliskowa, na zasadzie
sąsiedniej zabudowy lub rozbudowa już istniejących siedlisk. Taka sytuacja powoduje też
zastój na rynku nieruchomości, mimo dużego zainteresowania ze strony zarówno
sprzedających jak i potencjalnych nabywców.
9. Przeprowadzenie prac o charakterze inwestycyjno-konserwacyjnym rzeki Utrata
oraz rowów melioracyjnych
Zadanie obejmuje przeprowadzenie prac o charakterze inwestycyjno-konserwacyjnym
rzeki Utrata oraz rowów melioracyjnych.
Uzasadnienie:
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Na terenie sołectwa Krosna znajduje się rzeka Utrata oraz rozbudowana sieć cieków
wodnych i rowów melioracyjnych zapewniających spływ wód do rzeki Utrata z wyżej
położonych terenów Koszajca. Przeprowadzenie postulowanych prac o charakterze
inwestycyjno-konserwacyjnym rzeki Utrata oraz rowów melioracyjnych poprawi
zarówno bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców, jak i upraw rolnych.
10. Budowa infrastruktury rekreacyjnej
Sołectwo Krosna nie posiada żadnej infrastruktury rekreacyjnej.
Uzasadnienie:
W miejscowości nie ma żadnej infrastruktury rekreacyjnej (miejsce spotkań, plac zabaw
itp.). Budowa takiego miejsca, znacząco by wpłynęła na integrację mieszkańców oraz
zwiększyła by atrakcyjność sołectwa, a także przyczyniła się do poprawy wizerunku
miejscowości.

15 Szacunkowy koszt planowanych przedsięwzięć
Plan odnowy miejscowości Krosna obejmuje planowane zadania inwestycyjne.
Źródłami finansowania Planu odnowy miejscowości Krosny będą:
Środki w ramach programów operacyjnych przewidzianych w latach 2016-2022;
Środki własne gminy Brwinów;
Inne zewnętrzne źródła finansowania
Tabela nr 4 – Szacunkowy koszt planowanych działań
L.p.

Nazwa zadania

Szacunkowy koszt
realizacji zadania w zł

1.

Przebudowa dróg gminnych (ul. Józefowskiej, ul. Słonecznej)

3.500.000

2.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3110W Koszajec-Krosna-Biskupice
ul. Józefowskiej i ul. Długiej w Krosnach Wsi

1.100.000

3.

Utwardzenie dróg gminnych (ul. Marianka, ul. Nadrzecznej, ul. Pogodnej,
ul. Promyk, ul. Tęczowej)

1.300.000

4.

Modernizacja budynku socjalnego przy ul. Józefowskiej 5 w Krosna Wsi

5.

Budowa sieci wodociągowej

6.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Słonecznej od wsi Moszna do
budynków wielorodzinnych Krosna Parcela ul. Słoneczna 46

850.000

7.

Dobudowa dodatkowych obwodów oświetlenia ulicznego w drogach
gminnych i powiatowych

300.000

8.

Uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

50.000

9.

Przeprowadzenie prac o charakterze inwestycyjno-konserwacyjnym rzeki
Utrata oraz rowów melioracyjnych

10. Budowa infrastruktury rekreacyjnej
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16 System wdrażania i monitoringu
Wdrażanie niniejszego planu odnowy miejscowości Krosna rozpocznie się poprzez
wprowadzenie go w życie uchwałą Rady Miejskiej w Brwinowie. Realizację Planu powierza
się: Burmistrzowi Gminy Brwinów, Radzie Sołeckiej wsi Krosna oraz Sołtysowi sołectwa
Krosna.
Monitorowanie każdego działania będzie polegało na systematycznym zbieraniu,
zestawianiu i ocenie informacji rzeczowych i finansowych. W monitoringu biorą udział
wszystkie podmioty oraz komórki organizacyjne Urzędu Gminy Brwinów zaangażowane
we wdrażanie Planu. Monitorowanie odbywać się będzie w formie bezpośredniej, polegającej
na dokonywaniu wizji lokalnych i sprawdzaniu rzeczywistego stanu realizacji działań oraz
pośredniej - sprawozdawczej polegającej na analizowaniu materiałów, statystyk itp.

17 Podsumowanie
Opracowany Plan odnowy zakłada realizację zadań na terenie miejscowości Krosna,
co przyczyni się do pobudzania aktywności środowiska lokalnego oraz stymulowania
współpracy

na

rzecz

rozwoju

i

promocji

wartości

związanych

z miejscowością

i jej społecznością.
Realizacja Planu odnowy miejscowości Krosna ma służyć poprawie życia
mieszkańców oraz jakości połączenia komunikacyjnego z innymi miejscowościami.
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18 Spis rysunków, wykresów, tabel i zdjęć

18.1 Spis rysunków
Rysunek nr 1 – Mapa gminy Brwinów;
Rysunek nr 2 – Mapa gminy Brwinów z okolicznymi gminami
Rysunek nr 3 – Mapa gminy Brwinów z podziałem na sołectwa
Rysunek nr 4 – Mapa przedstawiająca położenie miejscowości Krosna Wieś i Krosna Parcela
w rejonie

18.2 Spis wykresów
Wykres nr 1 – Udział miasta i sołectw w ludności gminy Brwinów
Wykres nr 2 – Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach gminy
Wykres nr 3 – Ilość podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gosp. w sołectwach
Wykres nr 4 – Liczba uczniów uczęszczających do placówek oświatowych roku 2014/15

18.3 Spis tabel
Tabela nr 1 – Ludność gminy Brwinów na dzień 16.12.2015 r. w podziale na miejscowości
Tabela nr 2 – Ilość podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gosp. w sołectwach
Tabela nr 3 – Analiza SWOT dla miejscowości Krosna
Tabela nr 4 – Szacunkowy koszt planowanych działań

18.4 Spis zdjęć
Zdjęcie nr 1 – Cukrownia „Józefów” rok 1938
Zdjęcie nr 2 – Fragment mapy z lat XX z linią kolejki wąskotorowej
Zdjęcie nr 3 – Cegielnie na terenie miejscowości Krosna i Koszajec
Zdjęcia nr 4, 5, – Miejsca kultu religijnego w Krosnach
Zdjęcie nr 6, 7 – Karta gminnej ewidencji zabytków zlokalizowanych Krosnach
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