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I. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego

Obszar realizacji Planu Rozwoju Lokalnego obejmuje swoim zasięgiem teren Gminy 
Sadlinki a czas realizacji zostaje uzależniony od okresów programowania. W związku z tym 
działania zaplanowane na lata 2007 – 2013.

Plan  niniejszy został  stworzony metodą indukcyjną  na podstawie  strategii  rozwoju 
gminy  oraz  na  podstawie  studiów  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania 
przestrzennego gminy.

II. Aktualna  sytuacja  społeczno  –  gospodarcza  na  obszarze 
objętym wdrażaniem planu

II.1 Położenie geograficzne i powierzchnia

Miejscowość Sadlinki jest siedzibą władz gminy Sadlinki i położona jest centralnie w 
stosunku do obszaru całej gminy. Gmina leży na południowo – zachodnim krańcu powiatu 
kwidzyńskiego i graniczy: od północy z Gminą Kwidzyn, od zachodu z Gminą Gardeja, od 
południa z gminami Grudziądz i Rogóźno leżącymi w województwie kujawsko – pomorskim, 
od zachodu z Gminą Nowe. Granicę zachodnią Gminy Sadlinki stanowi rzeka Wisła.

Gmina Sadlinki położona jest w większości w makroregionie 314.80 Dolina Dolnej 
Wisły. Wschodnia część gminy należy już do makroregionu 314.90 Pojezierze Iławskie.

Dolina Kwidzyńska stanowiąca zdecydowaną większość gminy Sadlinki położona jest 
miedzy Kotliną Grudziądzką a Żuławami Wiślanymi. Ma około 40 km długości, 7 – 9 km 
szerokości i powierzchnię około 400 km2. Dno doliny leży na poziomie ok. 7 do 15 m npm, a 
zbocza  wznoszą  się  ponad  nim  od  50  do  60  m.  Są  to  tereny  o  wysokich  walorach 
estetycznych krajobrazu, które ukształtowany został przez cofający się lodowiec.

Gmina Sadlinki znajduje się w strefie bezpośredniego oddziaływania miasta Kwidzyn, 
które jest siedzibą powiatu oraz największym ośrodkiem gospodarczym regionu. Południowa 
i  zachodnia  granica  gminy  jest  jednocześnie  granicą  powiatu  kwidzyńskiego  oraz 
województwa pomorskiego. 

Całkowita powierzchnia gminy wynosi 112,0 km2. Gminę Sadlinki tworzy 13 wsi. Są 
to następujące sołectwa: 

1. BIAŁKI – (Bialken) Miejscowość nad Liwą. W roku 1394 biskup Jan zezwolił swojemu 
słudze Janowi Lemanowi na zbudowanie młyna olejnego na Liwie. Leman miał tłoczyć 
olej  dla  wszystkich  dworów  biskupich  oraz  uiszczać  roczny  czynsz  w  wysokości 
siedmiu  grzywien.  W roku  1481  biskup  Jan  IV zezwolił  Bromianowi  Neumarktowi 
postawić  nad  Liwą  karczmę,  w  której  prowadzono  sprzedaż  piwa  gdańskiego  i 
elbląskiego. Po sekularyzacji Białki stały się osadą książęcą.

2.  BRONISŁAWOWO –  (Schinkenberg)  W  średniowieczu  teren  ten  należał  do 
biskupstwa. Nie wiadomo jednak jak był zagospodarowany. Stałe osadnictwo na żuławie 
zaczęło  się  rozwijać  dopiero  po  wybudowaniu  wałów  przeciwpowodziowych. 
Bronisławowo otrzymało przywilej lokacyjny w 1575 roku. Chłopi – Holendrzy – mieli 
kontrakty długoterminowe. W roku 1659 wieś przeszła do w ręce tajnego radcy elektora 
– Ulryka Dobrzyńskiego. W jego rodzinie pozostawała do 1719 roku. Po zniszczeniach 
w czasie wojny północnej  i  klęskach powodzi  w latach 1709 – 1711 powrócono do 
systemu wydzierżawiania działek olendrom.
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3. GLINA –  wieś,  która  wyodrębniła  się  z  miejscowości  Nebrowo  w  1576  roku  po 

wybudowaniu wałów przeciwpowodziowych.
4. GRABOWO –  (Gross  Grabau)  W XIII  wieku  był  to  teren  porośnięty  grabami,  od 

których pochodzi peudodzierżawca nazwa polska późniejszej wsi. Obszar Grabowa od 
roku 1250 należał do dominium biskupów pomezańskich. W 1381 roku sołtysem był tu 
Volkmar. Widocznie wczesniej lokowano Grabowo (Grabow) na prawie niemieckim. W 
roku1386 biskup Jan atwierdził  układ między kapitułą a mieszkańcami wsi odnośnie 
podziału prac melioracyjnych. W 1394 roku grabowianie wraz z innymi mieszkańcami 
wsi odnośnie podziału biskupiej Żuławy musieli  brać udział  w pracach przy wale w 
krzyżackim  Wałczu.  Wody  Wisły  były  groźne  i  często  przerywały  wały  ochronne. 
Najtragiczniejszą w skutkach była powódź a rządów biskupa Jana IV (1479 – 1501). 
Zniszczone zostały wówczas wsie, kościoły, pola i pastwiska, w tym także w Grabowie. 
Jeszcze w rok 1540 obszar wsi wykorzystywano jako pastwiska. Dopiero w 1575 roku 
przybyli tu Holendrzy z Wielkich Żuław, usypali wały przeciwpowodziowe i osuszali 
teren, zapoczątkowując ponownie stałe osadnictwo. Szybki rozwój wieś zawdzięczała 
także bliskości przeprawy przez Wisłę.

5. KANICZKI – (Kanitzken) jest to wieś nad Wisła.  Obszary późniejszych Kaniczek i 
Olszanicy oddzielał  niegdyś Stary Nogat,  którego śladem było w XIV wieku jezioro 
Senichchen.  Nazwa  wsi  prawdopodobnie  pochodzi  od  nazwy  jeziora  i  została 
zanotowana  w  źródłach  z  1378  roku  i  w  XVI  wieku  jako  Kunczken,  Konnitzken, 
Canitzken, Konitzken. Jest to zapewne liczba mnoga zdrobniałej nazwy Cienica, Sienica 
lub Konica z typowym sufiksem polskim – ica. Cała okolica od 1250 roku należała do 
dominium biskupstwa pomezańskiego.  W roku 1378 kapituła  nadała swemu staremu 
słudze  Piotrowi  Staroście  celem  lokacji  wieś  Kunczken  z  dwudziestoma  ogrodami, 
każdy po trzy morgi.  Dwa z nich były wolne od czynszu i  służby. Pozostałe ogrody 
obowiązywał  roczny czynsz  w wysokości  czterech kojców z  ogrodu oraz  robocizna 
według potrzeby na własny koszt, z wyjątkiem pracy przy sianokosach, wykonywanej 
według  starego  zwyczaju.  Mieszkańcy  wsi  byli  niewątpliwie  Polakami.  W wyniku 
zniszczeń wojennych i powodzi Kaniczki przynamniej częściowo opustoszały. 

6. KARPINY – (Treugenkohl) W końcu XVI wieku Karpiny nosiły nazwę Polska Wieś. W 
następnym wieku, gdy przybyli tu koloniści z Turyngii, wieś nazwano Treugenkohl. Po 
zaprowadzeniu  ordynku  wałowego  w  1755  roku  Karpiny  były  zobowiązane  stawić 
ośmiu chłopów jako straż nadwiślańską w Wiślinie. Z powodu znacznej odległości nie 
potrzebowali dowozić sprzętu przeciwpowodziowego.

7. NEBROWO  MAŁE –  Nebrowo  Wielkie  (Gross  Nebrau)  i  Nebrowo  Małe  (Klein 
Nebrau) od 1250 roku obszar późniejszych wsi wszedł w skład dominium biskupstwa 
pomezańskiego. Możliwe, że Nebrowo na końcu trzynastego wieku (lata osiemdziesiąte 
i dziewięćdziesiąte) było w rękach dwóch braci z Nawry pod Toruniem (zwanej wtedy 
Niewierz, a w formie zgermanizowanej Neber lub Eber): Fryderyka i Jana. W roku 1361 
wielki  mistrz  Winrich  von  Kniporode  rozsądził  spór  o  Nebrrowo  między  pewnym 
Eberleinem (raczej kimś z Eber) i zapewne biskupstwem. Wieś pozostała w posiadaniu 
panów  z  Nawry  na  prawie  magdeburskim  Nebrowo  było  w  tym  czasie  lokalnym 
ośrodkiem  handlowym,  podobnie  jak  sąsiednie  Wiśliny.  W  roku  1373  sołtysem 
Nebrowskim był  Jan,  a  rektorem kościoła  w Nebrowie  w 1393  roku  –  Mikołaj,  co 
przemawia za wcześniejszym powstaniem tu parafii.

8. NEBROWO  WIELKIE –  Ślady  dawnego  kościoła,  zapewne  ceglanego  lub 
kamiennego, odkryto w 1799 roku na starym cmentarzu pomiędzy Wielkim a małym 
Nebrowem. W początkach 1421 roku zatory lodowe spowodowały przerwanie wałów 
ochronnych na Wiśle, woda zalała wiele wsi, nie oszczędzając także Nebrowa. Poważne 
szkody w zasiewach wyrządziły też długotrwałe upały. Skutki powodzi i suszy usunięto 
z  dużym  wysiłkiem.  W roku  1435  w  Nebrowie  zatrzymały  się  wojska  krzyżackie, 
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mające bronić przeprawy pod Nowem na wypadek ataku husytów, którzy właśnie jechali 
na pomorze. Wyprawę husycką opisał Konrad Bitschin, późniejszy nebrowski pleban 
(1445  roku).  Na  początku  wojny  trzynastoletniej,  we  wrześniu  1454  roku,  Jan 
Szczekociński, polski starosta z Grudziądza wezwał do siebie sołtysów żuławskich i ich 
rajców, w tym również z Nebrowa. Miało to związek z przyspieszeniem odbudowy wsi, 
która jednak nie odzyskała poprzedniego znaczenia. Powodzie w latach 1480 – 1501 i 
wojna  polsko  –  krzyżacka  w  latach  1519  –  1521  dokończyły  dzieła  zniszczenia 
Nebrowa.  Odkąd  ono  dzieliło  los  wielu  osad  nadwiślańskich.  W roku  1547  Książe 
wystawił nebrowianom przywilej na prawie chełmińskim na 43 łany, ale z obowiązkiem 
naprawy wałów. Z ruiny gospodarczej wieś dziwigała się powoli, lecz systematycznie. O 
wzroście  zaludnienia  świadczy fakt  o  wybudowaniu  w 1590  roku  nowego  kościoła, 
który  spłonął  w  1624  roku  wybudowano  nowa  świątynię,  którą  traktowano  jako 
prowizoryczną i którą rozebrano. Nowy kościół parafialny, p.w. Matki Boskiej Królowej 
Polski stanął w 1749 roku. Bezstylowy, na planie prostokąta. Do zachodniej elewacji 
przylega  wieża  dzwonka (dzwon z  1689 roku).  We wnętrzu  świątyni  z  trzech  stron 
empory. Wcześniej oczynszowani chłopi otrzymali ziemię dożywotnie użytkowanie w 
1788 roku.

9. OLSZANICA – (Ellerwalde) Przywilej lokacyjny otrzymała w 1575 roku. Osada była 
wówczas  tak  zwaną „strużą  bobrów i  sokołów”,  w której  zajmowano się  racjonalną 
hodowlą tych zwierząt.

10. OKRAGŁA ŁĄKA –  (Rundewiese)  Pojedyncze  znalezisko  z  okresu  rzymskiego  z 
terenu Okrągłej Łąki może świadczyć o ówczesnej penetracji gospodarczej. Około roku 
1581  cześć  wsi  Rusinowo  zaczęto  nazywać  Okrągła  Łąka.  Później  w XVIII  wieku, 
rozwinął się tu pańszczyźniany folwark szlachecki. W roku 1939 w Okrągłej Łące było 
567  mieszkańców,  którzy  zajmowali  134  gospodarstwa  domowe,  obecnie  jest  408 
mieszkańców. We wsi wyróżnia się kilka obiektów o walorach kulturowych: zagroda 
holenderska,  budynek  drewniany,  dom  dawnego  GS  –  u,  a  także  dawny  cmentarz 
protestancki. We spotkać można cmentarz mennonicki, gdzie w 1776 roku mieszkało 
140 mennonitów. Mennonici mieszkali na tych terenach do 1945 roku.

11. RUSINOWO – (Russenau) W drugiej połowie XIII wieku obszar miejscowości wszedł 
w  skład  dominium  biskupskigo.  W  miarę  zagospodarowywania  Żuławy  kapituła 
pomezańska zgłosiła pretensje do udziału w jej podziale. Dokonano go w 1344 roku. 
Kapituła  uzyskała  miedzy  innymi  40  łanów  nowo  lokowanych  przy  granicy  z 
komturstwem grudziądzkim. Był to teren późniejszego Rubinowa i zapewne Okrągłej 
Łąki. W roku 1365 kapituła nadała niejakiemu Jakubowi celem lokacji wieś Russenow z 
40 łanami, z których cztery miały należeć do wolnego sołectwa na prawie chełmińskim. 
Każdy kmiecy obłożono rocznym czynszem w postaci dwu grzywien i ośmiu kojców, 
tłustej  gęsi  oraz  takimi  robociznami,  jakie  wykonywali  mieszkańcy  innych  wsi  na 
żuławie.  Sołtys  otrzymał  karczmę  za  dwie  grzywny  rocznego  czynszu.  Mieszkańcy 
ponadto  byli  zobowiązani  do  kopania  rowów  odwadniających.  W 1389  roku  sołtys 
Rusenow  uzyskał  od  kapituły  wyspę  wiślaną  naprzeciw  wsi,  za  roczny  czynsz  pół 
grzywny. W roku 1394 kapituła nadała wsi miejsce na zbudowanie wiatraka, który miał 
służyć mieszkańcom całej wsi. W 1414 roku kapituła odnowiła przywilej lokacyjny wsi, 
potwierdzając  równocześnie  zezwolenie  na  wiatrak.  Uciążliwe robocizny wałowe na 
Wiśle, zwłaszcza poza granicami miejscowości, wywoływały ciągły opór mieszkańców 
wsi zarówno w XIV jak i XV wieku. Ludność krzyżackiego Wałcza miała dbać o wały w 
górnej części rzeki, lecz nie wywiązywała się z tych obowiązków. W 1446 roku biskup 
Kaspar  oświadczył  nawet  wielkiemu mistrzowi,  że  zubożali  mieszkańcy żóławy nie 
będą wykonywać robocizny poza granicami dominium biskupskiego, ponieważ ełczanie 
nie dbają o wały na swoim odcinku, co może przynieść poważne szkody (w pierwszej 
kolejności dla niżej położonego Rubinowa). W wieku XVI rozwój wsi nadal zależał od 
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zabezpieczenia  pól  przed  wylewami  Wisły.  Dlatego  też  zamiast  gruntów  ornych 
przeważały tu pastwiska. Około 1581 roku pojawiła się dla części wsi nowa nazwa – 
Okrągła Łąka.

12. SADLINKI –  (Sedlinen)  we  wczesnym  średniowieczu  był  to  najprawdopodobniej 
gródek,  który chronił  drogę  z  Kwidzyna do  Grudziądza.  Spotykana  w dokumentach 
nazwa miejscowości  pochodzi  albo od pruskiego rzecznika sadli  – siedziba,  albo od 
imienia Prusa Zcedela (Sadle), albo tez jest spuszczoną słowiańską nazwą typu Siodło – 
Siedle (osada). W 1346 roku była to posiadłość biskupia, zarządzana przez włodarza. 
Wydaje  się,  że  istniał  tu  dwór  stanowiący  ośrodek  administracji  gospodarczej 
przyległych dóbr biskupich. Komornikiem i sługą biskupstwa w latach 1379 – 1383 był 
Mathis (Maciej) z Sadlinek, w 1395 roku – Jakub, syn Katarzyny. W XV wieku dwór 
sadliński zniszczono, pozostał tu pusty majątek Sadeln. Po sekularyzacji Sadlinki były 
już wsią szlachecką.

13. WIŚLINY – (Weichselburg) Wieś nad Wisłą, w wyższej części Żuławy Kwidzyńskiej. 
Istniało tu grodzisko „pogańskie”. Niewykluczone, że właśnie Krzyżacy założyli tutaj 
pierwsze w Prusach umocnienie warowne, zwane Marienwerder. Później teren, Wiślin 
należał do biskupstwa pomezańskiego. W 1386 roku musiał znajdować się tu kościół 
parafialny. W tym czasie wieś była chroniona przed wylewami Wisły wałem ochronnym. 
W 1400 roku Wyselburg określono jako miasteczko, jego mieszkańcy byli zadłużeni u 
Krzyżaków, w roku 1405 miejscowość ponownie była wsią. Część długów mieszkańców 
Wiślin przejął na siebie w roku 1411 biskup pomezański. Wiśliny rozwijały się w owym 
okresi jako lokalny ośrodek rzemieślniczo – handlowy. Rozwój ten zahamowała, w 1427 
roku,  wielka  powódź  wiślana,  która  zniszczyła  wiele  wsi  na  żuławie,  w  tym także 
miasteczko  Weichelburg.  Wieś  kmieca  jednak  istniała  tu  nadal.  Kres  jej  przyniosła 
wielka  powódź  około  1489  roku.  Osadnictwo  stałe  w  Wiślinach  rozpoczęło  się 
ponownie dopiero około 1580 roku.

 2.2  Struktura demograficzna

Liczba mieszkańców gminy Sadlinki wg stanu na dzień 31.12.2006r. wynosi 5673 
osób. W rozbiciu na poszczególne miejscowości wygląda następująco:

Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach w Gminie Sadlinki

Miejscowość Liczba ludności
Białki 458
Bronisławowo 376
Glina 275
Grabowo 134
Kaniczki 307
Karpiny 367
Nebrowo Małe 300
Nebrowo Wielkie 352
Okrągła Łąka 391
Olszanica 461
Rusinowo 193
Sadlinki 1762
Wiśliny 297
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Przekrój statystyczny gminy Sadlinki przedstawiają poniższe tabele i wykres:

Opis Ogółem Mężczyźni Kobiety

Jednostka osoby % osoby % osoby %
Populacja 5673 100 2793 49,23 2880 50,77
Gęstość 
zaludnienia 
mieszk./km2

--- 50,65 --- 24,93 --- 25,72

Ludność gminy Sadlinki 

49%51%

mężczyźni kobiety

Podział ludności w Gminie Sadlinki ze względu na grupy ekonomiczne:

Grupy ekonomiczne Płeć Liczba osób

Wiek przedprodukcyjny 
(0 – 18 lat)

Mężczyźni 810
Kobiety 838

Wiek produkcyjny 
(19 – 60 lat)

Mężczyźni 1765
Kobiety 1673

Wiek poprodukcyjny 
(61 lat i więcej)

Mężczyźni 218
Kobiety 369

Stopa bezrobocia w gminie Sadlinki w porównaniu do kraju, województwa i powiatu wygląda 
następująco: 

Stopa bezrobocia w gminie Sadlinki w porównaniu do województwa i powiatu

6



Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sadlinki

 

Nazwa jednostki Stopa bezrobocia w % 
(stan na 31.12. 2006 roku)

Kraj 14,9

Województwo pomorskie 15,5

Powiat kwidzyński 17,0

Gmina Sadlinki 18,8

2.3  Turystyka

Gmina  Sadlinki  to  teren  bardzo  atrakcyjny  turystycznie,  posiadający  obszary 
chronionego krajobrazu. Sadliński Obszar Chronionego Krajobrazu stanowi ważne ogniwo w 
sieci  terenów cennych przyrodniczo. Wyróżnia się szczególnymi walorami geograficzno – 
przyrodniczymi. Jego krajobraz urozmaicają źródliska, dolinki strumieni, płytkie rozlewiska a 
także  głębokie  doliny  i  tzw.  Glinianki  pozostałe  po  kopalni  gliny,  porośnięte  obficie 
roślinnością leśną. Cennym bogactwem są tu lasy z przewagą drzew iglastych i domieszką 
wielu  gatunków  drzew  liściastych,  na  uwagę  zasługują  rośliny  chronione,  będące  pod 
całkowitą lub częściową ochroną prawną.

Na terenie Sadlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu została wyznaczona ścieżka 
dydaktyczna o długości 2,8 km. Ścieżka pozwala obserwować społeczeństwu, a zwłaszcza 
młodzieży szkolnej,  wiele obiektów przyrodniczych.  Zwiedzający maja możliwość poznać 
funkcjonowanie ekosystemu lasu, niektóre zagadnienia z zakresu ekologii, gospodarki leśnej 
oraz wodnej. Mogą bezpośrednio zetknąć się z pozytywną działalnością człowieka na rzecz 
przyrody: paśniki, ochrona mrowisk, remizy ptasie, pułapki na szkodliwe owady leśne. Ze 
względu  na  duże  walory  geograficzne  terenu,  ścieżka  umożliwia  poznanie  elementów 
krajobrazu,  zarówno  naturalnego jak  i  antropogenicznego.  Pozwala  zaobserwować  wpływ 
działalności lodowca skandynawskiego i prześledzić etapy tworzenia się cieków wodnych. 
Ukazuje również wpływ człowieka na środowisko naturalne.

Na  terenie  gminy  w  miejscowości  Glina  znajduje  się  jezioro  o  powierzchni  13 
hektarów, do którego przylegają tereny objęte ochroną.

Z obiektów wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Sadlinki i niewątpliwie 
wartych zobaczenia wymienić należy:

 Budynek wolnostojący (podcieniowy) w Kaniczkach, powstały w II połowie XVIII 
wieku,  jako  część  zagrody  na  planie  litery  T,  przebudowanej  około  1800  roku. 
Obecnie zagroda składa się z pierwotnego budynku i dobudowanej w tej samej linii 
obory  pod  wspólnym  dachem.  Dom  posiada  drewniane  stropy  z  ozdobnymi 
końcówkami wychodzącymi przed ściany zewnętrzne.
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Dom podcieniowy w Kaniczkach z XVIII wieku.. Fot. Z. Wendt - (2000 r.)

 Kościół p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Nebrowie Wielkim, wzniesiony w latach 
1746 – 1747 w miejscu starszego XVII wiecznego.  Budowla w stylu barokowym, 
usytuowana w centrum wsi, murowany z cegły o wątku krzyżykowym na murowanym 
cokole.

Kościół Parafialny p.w. Matki Boskiej Królowej Polski w Nebrowie Wielkim.

 Kaplica p.w. Św. Wojciecha w Nebrowie Wielkim wzniesiona w 1928 roku, w stylu 
neobarokowym, murowana z cegły, orientowana, wzniesiona na planie prostokąta z 
pięciokątnie zamkniętym prezbiterium i przyległą do niego od południa zakrystią.
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Kaplica Św. Wojciecha w Nebrowie Wielkim

Do  ciekawszych  budowli  na  terenie  Sadlinek  zalicza  się:  Kościół  parafialny  p.w. 
Podwyższenia Krzyża Świętego z 1930 roku. W jego wnętrzu znajduje się bogato zdobiona 
ambona barokowa z początków XVIII wieku. Natomiast we wsiach Bronisławowo i Wiśliny 
można znaleźć ślady osadnictwa holenderskiego.

2.4  Środowisko przyrodnicze

Na terenie gminy dominuje równinny krajobraz Żuław Kwidzyńskich. Charakteryzuje 
go  duży  udział  użytków  zielonych  oraz  występowanie  żyznych  namułów  oraz  licznych 
zatorfień.  Jedynie  wschodnia  część  gminy  odznacza  się  pagórkowatym  ukształtowaniem 
terenu z charakterystycznymi częściowo zalesionymi wzgórzami morenowymi. Rzeźba terenu 
jest  w  decydującej  mierze  efektem działania  lądolodu  bałtyckiego  w okresie  zlodowaceń 
plejstoceńskich.

WODY POWIERZCHNIOWE I WGŁĘBNE  

Sieć rzeczna
Obszar gminy Sadlinki w całości należy do dorzecza Wisły, która stanowi jej naturalną 

granicę  zachodnią.  Ponadto  wzdłuż  niewielkiego  odcinka  północnej  granicy  jednostki 
przepływa rzeka Liwa – prawobrzeżny dopływ Wisły. Ważnymi ciekami są tu również kanały 
odwadniające dna Doliny Wisły. Największy z nich to Kanał Palemona odprowadzający wody 
do Liwy. Inne to kanały: Sadliński, Olszański i Jajło. Wymienione kanały zbierają wodę z 
bardzo gęstej sieci rowów odwadniających dno Doliny Wisły.

We wschodniej części gminy, na obszarze wysoczyzny przepływa kilkanaście niewielkich 
naturalnych cieków, które odprowadzają wodę do rzeki Liwy lub spływają na dno Doliny 
Wisły. W rejonie tym występuje także wiele obszarów źródliskowych. Na jednym z takich 
obszarów, w pobliżu wsi Sadlinki planuje się utworzenie użytku ekologicznego „Sadlińskie 
Źródliska”.

Zbiorniki wodne
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W  gminie  Sadlinki  brak  jest  dużych  zbiorników  wodnych.  Największe  z  nich  to 
starorzecza Wisły osiągające  powierzchnię zaledwie  kilku hektarów (np.  w okolicach wsi 
Nebrowo  Wielkie).  W  większości  występują  na  obszarze  miedzy  Wisłą  a  wałem 
przeciwpowodziowym, tworząc połączone ze sobą ciągi podłużnych zbiorników. Poza tym w 
dnie Doliny jest wiele małych oczek wodnych powstałych w niewielkich zagłębiach terenu 
lub  w  wyrobiskach  poeksploatacyjnych.  Kilka  stosunkowo  dużych  (kilkuhektarowych) 
zbiorników znajduje się także w obrębie wysoczyzny. Są to zazwyczaj zarastające, czasami 
przepływowe jeziorka śródleśne.

Wody podziemne

Na  obszarze  gminy  stwierdzono  cztery  poziomy  wód  gruntowych,  w  tym  najniższy 
nawiercono w skałach trzeciorzędowych. I poziom wystąpił na głębokościach od 1,7 – 10,0 m 
i stabilizował się zwykle na tym samym poziomie, II poziom stwierdzono na głębokościach 
od 15,0 – 38,9 m, III poziom nawiercono 57,6 – 76,1 m p.p.t., natomiast IV najstarszy poziom 
występuje na głębokościach 92 – 93 m.

Większość nawierconych wód występowało pod znacznym ciśnieniem, zwłaszcza dwa 
najniższe  poziomy  wodonośne,  których  zwierciadło  stabilizowało  się  często  ponad 
powierzchnią  terenu.  Najstarsze  nawiercone  wody  oligoceńskie  ustabilizowały  się  na 
wysokościach + 14,4 do + 17,35 m.

GLEBY  

Dwie trzecie powierzchni gminy Sadlinki leży w obrębie Doliny Wisły, toteż dominują tu 
gleby wykształcone na utworach rzecznego, wśród których prym wiodą mady. Jedynie ok. 1/3 
gleb wykształciła się na materiale pochodzenia lodowcowego, które występują w zwartym 
kompleksie jedynie na wschodzie gminy.

Najczęściej  występującymi  glebami  są  tu:  gleby  brunatne  właściwe,  gleby  brunatne 
wyługowane,  gleby  piaskowe  różnych  typów  genetycznych  (bielicowe,  rdzawe,  brunatne 
kwaśne), gleby mułowo – torfowe, gleby torfowe i murszowo – torfowe, gleby murszowo – 
mineralne, mady.

Mady zajmują przede wszystkim zachodnią oraz północną część gminy. Są to mady 
różnych gatunków jak: mady bardzo lekkie, lekkie, średnie oraz ciężkie i bardzo ciężkie. W 
większości  mady  są  glebami  dobrymi  i  bardzo  dobrymi,  toteż  są  intensywnie 
wykorzystywane rolniczo.

Następnymi pod względem zajmowanej  powierzchni  są gleby torfowe i  mułowo – 
torfowe. Występują one przede wszystkim w środkowej części gminy, w jednym większym i 
kilku mniejszych kompleksach. Wykształciły się one na torfach niskich i są to gleby średnie, 
zajęte w większości pod użytki zielone.

Glebami zajmującymi znaczna powierzchnię są również gleby murszowo – mineralne, 
występujące w kilku kompleksach w środkowej części gminy. Wykształciły się na piaskach 
luźnych,  słabo  gliniastych  oraz  gytiach  i  są  to  gleby  zazwyczaj  słabe  lub  bardzo  słabe, 
częściowo zajęte pod użytki zielone. 

Gleby mułowo – torfowe występują tu w trzech niewielkich kompleksach zaliczanych 
do użytków zielonych średnich.

Gleby  brunatne  właściwe,  wyługowane  oraz  gleby  piaskowe  różnych  typów 
genetycznych (bielicowe, rdzawe, brunatne kwaśne) wykształcone na osadach pochodzenia 
polodowcowego, zajmują całą wschodnią część gminy. 

Są to gleby dobre, bądź słabe, w większości zajęte przez lasy.
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KLIMAT  

W gminie Sadlinki nie prowadzi się badań meteorologicznych, jednak pomiary takie 
wykonywane są w pobliskim mieście Kwidzyn. Tak, więc wyniki badań tam uzyskane są 
wystarczające do opisania ogólnego klimatu gminy. Uwzględniono tu okres obserwacyjny z 
dwudziestolecia 1951 – 1970.

Gmina  leży  w  zasięgu  przeważających  wpływów  oceanicznych,  dlatego  zimy 
zazwyczaj nie są mroźne, a lata stosunkowo łagodne. Temperatury ekstremalne mieszczą się 
w  przedziale  ustalonym  dla  całej  Polski  (-  40oC  do  +  40oC).  najniższa  temperatura 
zanotowana  tu  w  omawianym  okresie  to  -  31,3oC,  natomiast  temperatura  maksymalna 
wyniosła + 35oC.

Dni  z  przymrozkami  (tmin <  0oC)  zanotowano  już  we wrześniu  i  zdarzają  się  one 
sporadycznie jeszcze w czerwcu. Najwięcej dni przymrozkowych występowało w styczniu 
(średnio  26  dni),  a  w  ciągu  całego  roku  było  ich  śr.  118,7.  Dni  mroźnych  (tmax <  0oC) 
zanotowano dużo mniej, średnio w ciągu roku 39,5. Pierwsze dni mroźne zaobserwowano w 
listopadzie (średnio 1,2 dnia), a ostatnie w marcu (śr. 2,7 dni). Najwięcej takich dni było w 
styczniu, śr.  13,9. Duże znaczenie zwłaszcza dla wegetacji  ma częstość występowania dni 
gorących (tmax > 25oC). Dni takie najczęściej notowano w sierpniu (średnio 9,7) i  w lipcu 
(średnio 8,3), natomiast w innych miesiącach występują one raczej sporadycznie. W ciągu 
całego roku było ich śr. 29,6.

Stosunki wietrzne modyfikowane są często przez lokalne warunki terenowe, co widać 
wyraźnie na przykładzie Doliny Wisły, która sprzyja południkowej wymianie mas powietrza. 
Dominującym kierunkiem wiatrów jest kierunek południowy, którego wartość osiąga 20,5%. 
Najrzadziej natomiast wieją wiatry z kierunku północno – zachodniego (NW – 5,5%). Duży w 
porównaniu do sąsiednich regionów jest tu udział cisz, aż 17,3%. 

Prędkość wiatrów są tu zazwyczaj niewielkie i mieszczą się na ogół w przedziale 2 – 3 
m/s. Najsilniejsze wiatry osiągnęły średnia prędkość wynoszącą 3,1 m/s.

Dla  występowania  opadów  atmosferycznych  obszar  gminy  Sadlinki  jest 
zlokalizowany szczególnie niekorzystnie. Wilgotne masy powietrza napływają najczęściej z 
kierunków  zachodnich,  toteż  wzniesienia  Pojezierza  Północnopomorskiego  przejmują 
większość  opadów,  a  dolina  Wisły  znajduje  się  w  tzw.  cieniu  opadowym wspomnianego 
pojezierza.  W  efekcie  masy  powietrza  napływające  na  teren  gminy  są  już  znacznie 
„osuszone”, co daje zmniejszoną ilość opadów.
 Roczna suma opadów wynosi tu średnio 509 mm. W przebiegu rocznym najwięcej 
przypada ich na sierpień – 76 mm i lipiec – 75 mm. Najmniej zasobny w opady jest miesiąc 
marzec, kiedy to notuje się średnio 22 mm. Liczba dni z opadami waha się od 130 do 160 w 
roku.  Opady  śniegu  występują  w  okresie  od  listopada  do  kwietnia,  a  pokrywa  śnieżna 
utrzymuje się średnio przez 62,6 dni, w miesiącach od listopada do kwietnia, sporadycznie do 
maja.

Opisując  klimat  tego  regionu trzeba  zwrócić  uwagę  na  duże  znaczenie  warunków 
lokalnych, w tym głównie na specyficzną morfologię terenu, wpływającą w dużej mierze na 
stosunki  anemometryczne  i  termiczne  oraz  opadowe.  Ukierunkowanie  doliny  Wisły  w 
stosunku do sąsiednich terenów powoduje, że jedynie południkowy przepływ powietrza nie 
napotyka  tu  w  zasadzie  żadnych  przeszkód.  Klimat  w  tym  rejonie  jest  zdecydowanie 
odmienny  od  klimatów  sąsiednich  obszarów  pojeziernych.  Jest  on  wyraźnie  suchszy  i 
cieplejszy,  co  potwierdza  również  fakt  występowania  specyficznych  gatunków  roślin  i 
zwierząt.
SUROWCE MINERALNE  

Fragmenty gminy stanowią źródło pozyskiwania surowców naturalnych wyłącznie na 
potrzeby lokalne.
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Na terenie gminy udokumentowano dwa złoża kruszywa naturalnego drobnego:

1.  Złoże Sadlinki;  złoże piasków kwarcowych do produkcji  betonów komórkowych. 
Zatwierdzono w kategorii C2 w ilości 5470 tys.m3 . 

2.  Złoże Sadlinki – Białki; złoże piasków kwarcowych do produkcji wyrobów ceramiki 
budowlanej  (cegły wapienno  –  piaskowej).  Udokumentowano  je  w kategorii  C2  i 
zatwierdzono zasoby wg stanu na dzień 1.01.1972r. w ilości 6766 tys.m3 . 

W  trakcie  prac  terenowych  zinwentaryzowano  12  miejsc  eksploatacji  kruszywa 
naturalnego  drobnego  i  gliny.  W większości  miejsca  te  są  eksploatowane  okresowo  lub 
wydobywania  kruszywa  zaprzestano.  Jedynie  w  miejscowości  Olszanica  eksploatacja 
przebiega  bardzo  intensywnie.  Jedno  z  wyrobisk  zostało  wykorzystane  jako  gminne 
wysypisko śmieci komunalnych.

Ze względu na wysoki poziom wód podskórnych większość z omawianych wyrobisk 
jest zalana wodą i są lub będą wykorzystywane jako stawy hodowlane.

2.5  Zagospodarowanie przestrzenne

UWARUNKOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO  

Działania na rzecz ochrony środowiska obejmują między innymi:
− troskę o jakości wody pitnej,
− odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
− gospodarkę odpadami,
− dbałość o stan powietrza,
− opiekę nad obiektami przyrody oraz jakością wód powierzchniowych.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA  

Stan systemu komunikacji

Układ drogowy w gminie: tworzą trzy drogi wojewódzkie, siedem dróg powiatowych i 
dwadzieścia  cztery  drogi  gminne  liczą  330  km  i  łączą  się  z  drogami  o  charakterze 
powiatowym o łącznej długości 35,2 km i wojewódzkimi o długości 24,9 km.
Droga wojewódzka przeznaczona jest dla wszystkich użytkowników, stanowi połączenie z 
siecią  innych  dróg  oraz  ma  znaczenie  obronne.  Drogi  powiatowe  są  przeznaczone  dla 
wszystkich użytkowników, stanowią połączenie siedzib gmin między sobą, drogi gminne to 
drogi przeznaczone również dla wszystkich użytkowników,
o znaczeniu lokalnym i służące miejscowym potrzebom.
Pod względem standardu technicznego droga wojewódzka odpowiada klasie
G - droga główna, drogi powiatowe są zaliczone do klasy Z - drogi zbiorcze lub do klasy G - 
drogi główne, natomiast drogi gminne są klasy L - drogi lokalne.
Szkielet układu drogowego gminy stanowią drogi:
- drogi wojewódzkie
- drogi powiatowe 
- drogi gminne
- ulice na terenie gminy
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Drogi w Gminie Sadlinki

Lp. Nr 
drogi

Klasa 
drogi

Nazwa drogi Kilometraż Długość Rodzaj nawierzchni
SDR
poj./doba

Stan 
nawierzchni

bitum bruk grunt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Drogi wojewódzkie
1. 532 Z Kwidzyn-Sadlinki-Gardeja 0+000 – 20+761 20761 20761 bd niedostatecz

ny
2. 611 Z Sadlinki-Bronisławowo 0+000 – 6+323 6323 6323 bd niedostatecz

ny
3. 612 Z Bronisławowo – droga 532 0+000 – 3+200 6073 6073 bd niedostatecz

ny
Drogi powiatowe

1. 3209G Z Grabowo-Rusinowo 0+000 – 15+485 15485 15485 x dost.
2. 3236G Z Bronisławowo-Nebrowo 6+323 – 11+588 5265 6265 x dobry
3. 3227G Z Nebrowo M-Rusinowo 0+000 – 5+267 5267 6267 x dostateczny
4. 3238G Z DW nr 612-Rusinowo 8+025 – 10+480 2455 2455 x dobry
5. 3240G Z Grabówko-Białki 0+000 – 4+400 4400 4400 x dobry
6. 3226G Z DP nr 3240G-Olszanica 0+000 – 3+200 3200 3200 x zły
7. 3207G Z Sadlinki-Otłowiec 0+000 – 6+400 640 1600 1602 3198 x zły

x  na drogach powiatowych nie prowadzono pomiarów średniodobowego ruchu pojazdów, wielkość ruchu oszacowała generalna dyrekcja dróg       
   Publicznych i wg tego szacunku wynosi on dla powiatu kwidzyńskiego:

- na odcinkach dróg o nawierzchni twardej 915 poj/dobę,
- na odcinkach dróg o nawierzchni gruntowej 137 poj/dobę.
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Drogi gminne
Lp. Nr drogi Nazwa drogi Długość w mb Nawierzchnia

1 2 3 4 5
1. 249001G Od drogi powiatowej nr 3209G do wału 700 Grunt
2. 249002G Od  wału  przez  drogę  powiatową  nr  3209G  do  kanału 

Palemona 2300 Grunt

3. 249003G Od drogi powiatowej nr 3209G do wału 2000 Płyty betonowe
4. 249004G Od drogi powiatowej nr 3209G do wału 1050 Płyty betonowe
5. 249005G Od drogi powiatowej nr 3209G do drogi powiatowej nr 3226G 4350 Beton
6. 249006G Od drogi powiatowej nr 3209 do Kanału Jajło 2600 Grunt
7. 249007G Od drogi gminnej nr 249006G do drogi powiatowej nr 3236G 2850 Grunt
8. 249008G Od drogi powiatowej nr 3209G do drogi powiatowej nr 3236G 500 Grunt
9. 249009G Od drogi powiatowej nr 3209G do drogi powiatowej nr 3227G 1350 Grunt
10. 249010G Od drogi powiatowej nr 3226G do drogi gminnej nr 249011G 500 Grunt
11. 249011G Od  drogi  powiatowej  nr  3226G  przez  drogę  powiatową  nr 

3240G do Białek 3850 Grunt, beton

12. 249012G Od drogi wojewódzkiej nr 532 do drogi gminnej nr 249011G 1900 Grunt
13. 249013G Od  drogi  wojewódzkiej  nr  611  przez  drogę  powiatową  nr 

3240G do granicy gminy 4500 Grunt

14. 249014G Od drogi wojewódzkiej nr 532 do rzeki Liwy 1500 Grunt
15. 249015G Ul. Szkolna w Sadlinkach do starej szkoły 300 Bitum
16. 249016G Ul. Szkolna w Sadlinkach do cegelni 300 Bitum
17. 249017G Ul. Tartaczna w Sadlinkach 500 Grunt
18. 249018G Ul. Robotnicza w Sadlinkach 400 Bruk
19. 249019G Ul. Brzozowa w Sadlinkach 1200 Grunt
20. 249020G Od drogi gminnej nr 249019G do drogi gminnej 249021G 1400 Grunt
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21. 249021G Od  ul.  Brzozowej  w  Sadlinkach  przez  Karpiny  do  drogi 

wojewódzkiej nr 612 6300 Grunt

22. 249022G Od drogi wojewódzkiej nr 532 do drogi wojewódzkiej nr 611 2900 Płyty betonowe
23. 249023G Od drogi powiatowej nr 3238G do granicy gminy 1500 Grunt
24. 249024G Od skrzyżowania dróg nr 3238G i nr 612 do granicy gminy 1300 Grunt
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Komunikacja kolejowa

Przez  obszar  gminy  Sadlinki  przebiega  jedna  linia  kolejowa  Toruń  –  Kwidzyn  – 
Malbork:

 linia kolejowa znaczenia drugorzędnego,
 linia jednotorowa, nie zelektryfikowana,
 kursują po niej pociągi dalekobieżne (funkcja tranzytowa),
 obsługa gminy poprzez stację osobową i towarową w Sadlinkach oraz przystanek w 

Białkach,
 obciążenia dobowe mają znaczne rezerwy w stosunku do potencjału linii,
 potencjalne  możliwości  rozwoju:  elektryfikacja  linii,  budowa  drugiego  toru 

ewentualnie modernizacja trasy przez poprawę łuków poziomych i pionowych,
 warunki zagospodarowania w sąsiedztwie linii kolejowej.

Zaopatrzenie w ciepło

Zaopatrzenie mieszkańców gminy w ciepło oparte jest na indywidualnych źródłach 
ciepła i kotłowniach zakładowych. W przeważającej części źródła ciepła opalane są węglem. 
W niewielkiej  części  w  kotłowniach  źródłem ciepła  jest  olej  opałowy.  W Sadlinkach  na 
niewielkim fragmencie  wsi  funkcjonują  lokalne  małe  kotłownie  wbudowane,  obsługujące 
zabudowę wielorodzinną. 

Zaopatrzenie w wodę

Długość sieci wodociągowej: 79,3 km.
Stan sieci: dobry.
Liczba stacji uzdatniania wody: 3 (Sadlinki, Kaniczki, Glina).
Ilość przyłączy prowadzących do budynków: 726.
 Na terenie Gminy Sadlinki planowana jest dalsza budowa sieci wodociągowej we wsiach: 
Bronisławowo, Sadlinki, Karpiny.

Kanalizacja

Długość sieci kanalizacyjnej: 16,3 km.
Ilość podłączonych gospodarstw domowych: 326.
Celem zapewnienia odbioru ścieków z terenu gminy przewiduje się budowę kanalizacji  w 
następujących wsiach: Wisliny, Nebrowo Wielkie.
System  kanalizacji  sieci  sanitarnej  we  wsi  Sadlinki  obejmuje  najważniejsze  tereny  wsi, 
docelowo obsługiwać ma całą wieś. Sieć ułożona jest w głównych ulicach bądź równolegle 
do ulic,  na zapleczu pasa zabudowy przyulicznej.  W przeważającej części sieć kanalizacji 
sanitarnej  składa  się  z  kolektorów grawitacyjnych,  część  z  nich  odprowadza  ścieki  do  2 
lokalnych przepompowni, od których prowadzą odcinki kolektorów tłocznych. Cały system 
kieruje ścieki do jednej wspólnej oczyszczalni.

Oczyszczalnie ścieków

Jedna oczyszczalnia we wsi Sadlinki – komunalna.
Typ oczyszczalni: mechaniczno – biologiczna.
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Maksymalna przepustowść: 400m3/dobę.
Średnia moc przerobowa: 300m3/dobę.
W ramach kompleksu oczyszczalni funkcjonują:

 oczyszczalnia „Biogradex” na wygrodzonym terenie,
 przepompownia z punktem wlewnym ścieków dowożonych,
 zieleń izolacyjna,  sięgająca od Krzeszowskiej  Strugi  do osiedla wielorodzinnego i 

drogi dojazdowej do oczyszczalni,
Wyniki eksploatacyjne potwierdzają osiągnięcie zakładanego efektu redukcji zanieczyszczeń. 
Celowe  wydaje  się  zarezerwowanie  terenu  pod  ewentualną  rozbudowę  istniejącej 
oczyszczalni – po skanalizowaniu całych Sadlinek należy zmierzyć w kierunku pompowania 
ścieków do oczyszczalni z pobliskich wsi, (co najmniej z Karpin, Bronisławowa – Olszanicy i 
Białek). 
 
Gospodarka odpadami

Na terenie gminy funkcjonuje system zbiórki odpadów niesegregowanych oraz od 2000 roku 
próbny system selektywnej zbiórki (tworzywa sztuczne, szkło).
Na  terenie  gminy  Sadlinki  rozstawiono  36  pojemników  do  segregacji  odpadów  (szkło, 
tworzywa sztuczne).

Wykaz miejsc pojemników do selektywnej zbiórki odpadów:

L.p. Miejscowość Miejsce ustawienia pojemników

1. Białki k. sklepu p. Okulskiego
2. Bronisławowo k. sklepu p. Kulaszewskiego
3. Kaniczki k. sklepu p. Tula
4. Karpiny k. świetlicy wiejskiej
5. Nebrowo Małe k. świetlicy wiejskiej
6. Okrągła Łąka k. świetlicy wiejskiej
7. Olszanica k. sklepu
8. Wiśliny k. p. Więcarz
9. Sadlinki kółeczko
10. Sadlinki k. Spółdzielni Mieszkaniowej - Lokatornej
11. Sadlinki na parkingu mięczy p. Grzybem a Urzędem
12. Grabowo k. świetlicy wiejskiej
13. Rusinowo k. sklepu p. Cessaka
14. Nebrowo Wielkie przy Szkole Podstawowej dużej i małej
15. Sadlinki przy Szkole Podstawowej
16. Okrągła Łąka przy Szkole Podstawowej
17. Glina przy Szkole Podstawowej

Zaopatrzenie gminy w gaz

Na terenie Gminy Sadlinki brak jest sieci gazu ziemnego. Najbliższe źródła zasilania 
w gaz ziemny znajdują się na terenach gmin Kwidzyn i Gardeja.  Mieszkańcy w szerokim 
zakresie stosują gaz butlowy – propan-butan.
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Telekomunikacja

Obsługa telekomunikacyjna gminy Sadlinki odbywa się poprzez centrale nadrzędną w 
Kwidzynie,  dla  której  głównym  powiązaniem  jest  kabel  telekomunikacyjny  Malbork  – 
Grudziądz. Lokalne centrale końcowe CAW, połączone z centralą nadrzędną w Kwidzynie, 
znajdują się:

 w Sadlinkach, dla obsługi wschodniej części gminy;
 w Nebrowie Wielkim, dla obsługi zachodniej części gminy.

Wszystkie  wymienione  powyżej  centrale  telekomunikacyjne  obsługiwane są  przez  Zakład 
Telekomunikacyjny  w  Elblągu  na  zasadzie  połączeń  miejscowych.  W miejscowościach  o 
dużych  skupiskach  mieszkańców (Sadlinki,  Nebrowo)  TP S.A.  planuje  Systemy Dostępu 
Abonenckiego SAD (w szafach),  które zabezpieczają  potrzeby dla ponad 500 abonentów. 
Docelowo TP S.A.  przewiduje  budowę takiej  sieci  telekomunikacyjnej,  która  zabezpieczy 
wszystkie  potrzeby mieszkańców gminy,  np.  25  abonentów/100  mieszkańców.  W ramach 
rozbudowy  sieci  kablowej  uwzględnia  się  systemy  różnych  operatorów  oprócz  TP S.A. 
również sieć „Dialog”. 

Energia Elektryczna

Źródłami zasilania w energię elektryczną dla gminy Sadlinki są GPZ – ty 110/15 kV w 
Kwidzynie: GPZ „Północ” (Mareza) i GPZ „Celuloza”, ponadto dla bezpieczeństwa zasilania 
gminy istotne są połączenia sieciowe z Gardeją i Wielkim Wałczem. Przez terytorium gminy 
Sadlinki nie przebiegają żadne linie tranzytowe o znaczeniu magistralnym (powyżej 15 kV), z 
wyjątkiem  Białek,  których  skraj  przecina  para  linii  napowietrznych  WN  –  110  kV.  Nie 
przewiduje  się  budowy  linii  WN,  sieci  SN  o  znaczeniu  magistralnym  ani  stacji 
transformatorowej  110/15  kV.  Obszar  gminy  obsługują  sieci  przesyłowe  w  postaci  linii 
napowietrznych SN – 15 kV i stacji transformatorowych 15/0,4 kV. Główne układy linii SN – 
15 kV biegną następująco:

 z Marezy na kierunku Grabowo – Nebrowo – Glina – Rubinowo,
 z Kwidzyna na kierunek Białki – Sadlinki – Olszanica – Bronisławowo – Okrągła 

Łąka – Wielki Wełcz,
 z Gardei do Bronisławowa,
 w/w  połączenia  spiete  są  równoleżnikowo  w  układzie  Nebrowo  Wielkie  – 

Bronisławowo,
 ponadto  funkcjonuje  układ  pierścieniowy  pomiędzy  Sadkinkami  a  Olszaicą, 

poprawiający bezpieczeństwo zasilania ośrodka gminnego.
System zasilania  wsi  Sadlinki  opiera  się  na  5  stacjach  transformatorowych  powiązanych 
liniami Sn – 15 kV. W Białkach na rzece Liwie funkcjonuje MEW (mała elektrownia wodna), 
planowana budowa zbiornika  retencyjnego  w tym miejscu  może potencjalnie  wpłynąć  na 
wzrost  uzyskiwanej  energii.  Przewidywane  potrzeby  rozwojowe  gminy  mogą  dotyczyć 
usprawnienia oświetlenia drogowego poszczególnych wsi oraz zwiększenia ilości trafostacji 
w przypadku inwestycji budowlanych (np. Sadlinki).
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ROLNICTWO  

Grupy 
użytkowników 

gruntów

Ogólna 
powierzchni
a gruntów

Użytki rolne

Razem Grunty 
orne Sady Łąki 

trwałe Pastwiska

Lasy i 
grunty 
leśne

Pozostałe 
grunty (pod 

zabudowaniami, 
podwórzami, 
drogi, wody i 
inne grunty 

użytkowe oraz 
nieużytki)

w hektarach
Ogółem  – 
powierzchnia 
administracyjna 
gminy 

11226 6019 4358 85 1158 418 3532 1675

Gospodarstwa 
indywidualne1) 6371 5884 4277 85 1130 392 35 452

Pozostała 
powierzchnia2) 4855 135 81 - 28 26 3497 1223

1) Powierzchnia indywidualnych gospodarstw rolnych łącznie z indywidualnymi działkami rolnymi, ogrodami 
działkowymi, wspólnotami i gruntami gminnymi (w użytkowaniu).
2) Gospodarstwa  państwowe  (łącznie  z  gospodarstwami  rolnymi  Skarbu  Państwa),  spółdzielnie  produkcji 
rolniczej,  gospodarstwa  spółek  sektora  publicznego  i  sektora  prywatnego,  własności  samorządowej  oraz 
pozostałe grunty niestanowiące gospodarstw rolnych.
*Pod zabudowami, podwórzami, drogi i inne grunty użytkowe oraz nieużytki. 

Powierzchnia i struktura gruntów w gminie Sadlinki
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Liczba gospodarstw – 713 szt.

Średnia powierzchnia gospodarstw – 8,20 ha

Kierunki produkcji – produkcja roślinna i produkcja zwierzęca
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Inwestycje  wspomagające  –  Ośrodek  Doradztwa  Rolniczego  w Kwidzynie,  Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kwidzynie, Bank Spółdzielczy w Sadlinkach.

STAN OBIEKTÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO  

Zestawienie zabytkowych obiektów na terenie gminy Sadlinki.

L.p. Miejscowość Obiekt

1 Kaniczki Zagroda z XVIII w
2 Nebrowo Wielkie Kościół p.w. Matki Bożej Królowej Polski
3 Nebrowo Wielkie Kaplica p.w. Św. Wojciecha

4 Sadlinki
Kościół  parafialny  p.w.  Podwyższenia 
Krzyża Świętego

5 Sadlinki
Ambona  barokowa  w  kościele  parafialnym 
p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
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2.6 Gospodarka

Gmina Sadlinki zaliczana jest do gmin o silnej funkcji rolniczej, ale także jest siedzibą wszelkich funkcji usługowo – gospodarczych służące 
całej jednostce administracyjnej.

Wykaz podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy Sadlinki

Lp. Miejscowość Usługi 
budowlane

Stolarnie Usługi 
transportowe

Mechanika 
samochodowa

Sklepy Gastronomia, 
PUB-y

Kopalnie 
piasku

Pozostałe 
usługi 
materialne

Usługi 
produkcyj
no  - 
usługowe

1. Sadlinki 6 4 6 1 7 1 8 9
2. Białki 2 1 3 5
3. Karpiny 1 2 1
4. Olszanica 3 1 2 1 2
5. Bronisławowo 1 2 2
6. Okrągła Łąka 2 1 2
7. Glina 1 2 3
8. Rusinowo 2 1 4
9. Nebrowo Małe 1 1 1 2
10. Nebrowo Wielkie 2 1 1 3
11. Wiśliny 3 1 2
12. Kaniczki 1 1 2 3
13. Grabowo 3

RAZEM 15 4 15 2 19 2 2 17 41
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Niepokojącym  zjawiskiem  jest  nasilenie  zjawisk  recesyjnych  w  obszarach  gospodarki 
popaństwowej,  malejąca  ilość  podmiotów gospodarczych  oraz  brak  przetwórstwa  rolno  – 
spożywczego.

Konieczne  jest  wzmocnienie  otoczenia  rolnictwa,  reorientacja  zawodowa  ludności 
utrzymującej  się  z  rolnictwa  oraz  stworzenie  dogodnych  warunków  dla  procesów 
rozwojowych  w  sektorze  prywatnym,  głównie  poprzez  prowadzenie  inwestycji 
infrastrukturalnych sprzyjających korzystnym warunkom inwestowania (dodatkowe miejsca 
pracy, wykorzystanie rolniczego potencjału). W celu wykorzystania walorów turystycznych i 
przyrodniczych  niezbędne  są  inwestycje  mające  na  celu  poprawę  komunikacji  gminnej 
(budowa parkingów, modernizacja ulic i dróg gminnych).

III. Planowane projekty i zadania inwestycyjne w latach 2007 – 
2013 Gminy Sadlinki

Nazwa inwestycji Szacunkowa wartość (w PLN) i realizacja zadań w latach
2007 - 2010 2011 - 2013

Rozbudowa stacji 
uzdatniania wody w m. 
Sadlinkach.

1.300.000,00 _____

Rozbudowa stacji 
uzdatniania wody w m. 
Wiśliny.

700.000,00 _____

Rozbudowa stacji 
uzdatniania wody w m. 
Glina.

500.000,00 _____

Budowa wodociągów w 
miejscowościach: 
Bronisławowo, Okrągła 
Łąka, Sadlinki, Nebrowo 
Małe, Karpiny.

3.900.000,00 2.500.000,00

Budowa oczyszczalni 
przydomowych w Gminie 
Sadlinki.

2.000.000,00 1.500.000,00

Przebudowa ciągów 
komunikacyjnych ulic 
Brzozowej, Lipowej, Piaski i 
Tartacznej w miejscowości 
Sadlinki oraz drogę łączącą 
Sadlinki – Karpiny.

3.518.450,00 _____

Budowa chodników w 
Gminie Sadlinki. 1000.000,00 150.000,00

Budowa oświetlenia 
ulicznego w Gminie 
Sadlinki.

70.000,00 90.000,00
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IV. Powiązanie projektów z innymi działaniami realizowanymi 
na terenie gminy.

Rozwój społeczno - gospodarczy w skali lokalnej jest bezpośrednio związany z procesami 
zachodzącymi  w  otoczeniu  społeczności  lokalnych.  W  obecnym  systemie  gospodarki 
rynkowej, otoczeniem, które może mieć i ma wpływ na wykorzystanie szans rozwojowych 
jest zarówno otoczenie bliskie jak i dalsze.

          Gospodarka  województwa  i  powiatu  wywiera  bezpośredni  wpływ na  procesy 
zachodzące w gminach. Otoczenie dalsze, w postaci gospodarki kraju i gospodarki światowej 
we współczesnych czasach ma nie mniejsze znaczenie jak stan gospodarki w najbliższym 
sąsiedztwie.  Procesy  społeczne  i  ekonomiczne,  zachodzące  w  krajach  bezpośrednio 
sąsiadujących z Polską jak i  dalszych znajdują  odbicie  w kondycji  poszczególnych firm i 
całych branż gospodarczych.
Ważnymi czynnikami warunkującymi rozwój gminy należy wziąć pod uwagę:
- Narodowy Plan Rozwoju,
- Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego,
- Strategię Rozwoju Powiatu Kwidzyńskiego,
- Strategię Rozwoju Gminy,
- Realizowane zadania w ramach Kontraktu Wojewódzkiego,

Wszystkie  działania  związane  z  realizacją  projektów  zawartych  w Planie  Rozwoju 
Lokalnego  są  spójne  z  działaniami  realizowanymi  na  podstawie  wyżej  wymienionych 
dokumentów.

Powyższe zamierzenia i cele można osiągnąć poprzez:
- przeciwdziałanie  marginalizacji  społecznej  i  ekonomicznej  miasta  i  obszarów 

wiejskich
- zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich dla inwestorów lokalnych i inwestorów

            zewnętrznych
- aktywizację lokalnej społeczności 
- rozwój społeczeństwa informacyjnego
- wzrost mobilności zawodowej mieszkańców wsi 
- zwiększenie poziomu inwestycji lokalnych 
- wyzwolenie lokalnego potencjału przedsiębiorczości i  zaangażowanie mieszkańców 

jako szansa przezwyciężenia trudności ekonomicznych
- tworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej poprzez stworzenie 

mieszkańcom możliwości  na podjęcie działań w celu  rozgałęzienia  i  urozmaicenie 
produkcji, rozszerzenie jej na różnorakie odległe od siebie dziedziny po to aby straty 
poniesione w jednej móc zrekompensować zyskami osiągniętymi w innej branży

- wzrost kreatywności w zakresie poszukiwania pozarolniczych źródeł utrzymania
- tworzenie przyjaznego środowiska dla rozwoju mikroprzedsiębiorstw 
- realizowanie  polityki  równych  szans  –  czyli  uwzględnienie  w  procesie  realizacji 

poszczególnych projektów interesu grup społecznych znajdujących się w trudniejszej 
sytuacji: 
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- osób  niepełnosprawnych  (  np.  łamanie  barier  architektonicznych  podczas 

inwestycji w zakresie modernizacji dróg ),
- kobiet (poprawa sytuacji kobiet na rynku pracy – np. poprzez rozwój agroturystyki 

na  obszarach wiejskich,  samozatrudnienie poprzez stworzenie  bazy do rozwoju 
turystyki i wykorzystanie walorów przyrodniczych terenu) 

- korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (aktywizacja grupy bezrobotnych 
przy pracach inwestycyjnych , tworzenie nowych miejsc pracy ).

V. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego

Realizacja projektów z zakresu rozwoju infrastruktury technicznej będzie miała bezpośredni 
pozytywny  wpływ  na  środowisko  przyrodnicze,  zmniejszy  się  ilość  zanieczyszczeń 
odprowadzanych do wód ze źródeł komunalnych, zmniejszy się negatywne oddziaływanie 
odpadów  na  środowisko  przyrodnicze,  poprawią  się  warunki  komunikacji  drogowej, 
zwiększy się przejezdność ulic i dróg.

Zrealizowany projekt inwestycyjny będzie analizowany pod kątem osiągnięcia wskaźników: 

- wskaźnik produktu
- długość zmodernizowanych ulic i dróg
- długość wybudowanej kanalizacji 
- zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków poprzez modernizację 
     i rozbudowę
- długość wybudowanych kolektorów sanitarnych 
- ilość przyłączy kanalizacyjnych
- liczba mieszkańców objęta zagospodarowaniem odpadów stałych – segregacją 

- wskaźnik rezultatu
- stworzenie warunków do rozwoju drobnej przedsiębiorczości 
- zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej w rejonie projektu
- podniesienie jakości dróg 
- skrócenie czasu podróży
- zmniejszenie nakładów na bieżące remonty nawierzchni 
- poprawa stanu środowiska poprzez ograniczenie emisji toksycznych składników 

spalin
- oszczędność w kosztach eksploatacji pojazdów
- poprawa stopnia integracji lokalnej sieci transportowej
- zwiększenie poziomu skanalizowania obszaru miasta i gminy 
- zwiększenie liczby gospodarstw domowych podłączonych do kanalizacji 

sanitarnej 
- możliwość podłączenia do kanalizacji zakładów produkcyjnych
- poprawa czystości wód powierzchniowych
- zmniejszenie kosztów jednostkowych oczyszczania ścieków
- zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska odpadami stałymi
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Monitorowanie  wskaźników produktu,  rezultatu  i  oddziaływania  będzie  dokonywane 
raz w roku na etapie oceny PRL na podstawie danych:

- danych statystycznych uzyskanych z GUS i Powiatowego Urzędu Pracy, 
- danych z Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Sadlinki. 

o rozwoju drobnej przedsiębiorczości
- innych dostępnych opracowań pozwalających ma monitorowanie wskaźników rezultatu.
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VI. Plan finansowy na lata 2006 – 2009

Lp. Nazwa programu Cel i jego zadania Jednostka 
Organizacyjna 
realizująca program 
lub koordynująca 
wykonanie

Okres 
realizacji 
programu 
termin 
rozpoczęcia i 
zakończenia

Łączne 
nakłady 
finansowe na 
zadanie w 
okresie jego 
realizacji

Dotychczas
owe 
nakłady 
poniesione 
na 
finansowan
ie zadania

Wysokość wydatków z budżetu 
finansowych z dochodów 

W roku budżetowym
2007 2008 2009

1. Remont drogi Gminnej 
w miejscowości Glina

Poprawienie warunków 
komunikacji terenu 
Gminy Sadlinki

Urząd Gminy Sadlinki 
Ref. ds. Infrastruktury 
Gminy, Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony 
Środowiska

2006 – 2008 183.600 83.600 50.000 50.000 ---

2. Przebudowa ciągów 
komunikacyjnych ulic 
Brzozowej, Lipowej, 
Piaski, Tartacznej w m. 
Sadlinki oraz drogę 
łączącą Sadlinki-
Karpiny

Poprawienie warunków 
komunikacji terenu 
Gminy Sadlinki

Urząd Gminy Sadlinki 
Ref. ds. Infrastruktury 
Gminy, Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony 
Środowiska

2007 – 2009 3.518.450 --- 65.000 2.000.000 1.453.450

3. Rozbudowa stacji 
uzdatniania wody w 
Gminie Sadlinki 

Poprawienie jakości 
wody w Gminie 
Sadlinki oraz 
zwiększenie wydajności

Urząd Gminy Sadlinki 
Ref. ds. Infrastruktury 
Gminy, Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony 
Środowiska

2005 – 2009 2.374.300 43.800 1.210.000 461.500 659.000

4. Budowa oczyszczalni 
przydomowych w m. 
Grabowo, Kaniczki, 
Wiśliny, Nebrowo Wielkie

Podłączenie nowych 
gospodarstw do 
oczyszczalni 
przydomowych

Urząd Gminy Sadlinki 
Ref. ds. Infrastruktury 
Gminy, Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony 
Środowiska

2007 – 2009 2.990.000 --- 30.000 1.970.000 990.000

5. Budowa wodociągów w 
m. Bronisławowo, 
Okrągła Łąka, 

Podłączenie nowych 
gospodarstw do 
wodociągu wiejskiego

Urząd Gminy Sadlinki 
Ref. ds. Infrastruktury 
Gminy, Gospodarki 

2006 - 2009 3.750.000 46.000 --- 2.200.000 1.504.000
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Sadlinki, Nebrowo 
Małe i Karpiny

Komunalnej i Ochrony 
Środowiska

RAZEM 12.816.350 173.400 1.355.000 6.681.500 4.606.450
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VII.  System wdrażania

Jednostką  bezpośrednio  odpowiadającą  za  monitorowanie  i  wdrażanie  Planu  Rozwoju 
Lokalnego jest Komisja Stała Rady Gminy ds. Monitorowania Strategii.

System wdrażania PRL obejmuje:
- komunikację społeczną w zakresie przyjmowania nowych zadań organizacyjnych 
      i inwestycyjnych
- przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji ujętych w planie
- składanie wniosków aplikacyjnych o przyznanie dofinansowania ze środków EFRR 
- realizacja inwestycji zgodnie z określonymi wymogami 
- po  zakończeniu  inwestycji  monitorowanie  i  raportowanie  wydatków  i  efektów 

rzeczowych projektu 
- przedkładanie Komisjom Rady Gminy raportów i informacji z przebiegu realizacji zadań 

umieszczonych w PRL

VIII. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej

 Monitorowanie  jest  to  proces  systematycznego  zbierania,  raportowania  i  interpretowania 
danych.  Monitoring dostarcza  informacji  o  postępie  realizacji  i  efektywności  wdrażania 
pomocy.

Monitoring prowadzony będzie w zakresie rzeczowym i finansowym.

Monitoring  rzeczowy obejmował  będzie  skwantyfikowane  dane  obrazujące  postęp  we 
wdrażaniu  programu  oraz  umożliwienie  oceny  jego  wykonania  w  odniesieniu  do  celów 
ustalonych w PRL i będzie prowadzony w trzech kategoriach:
      - wskaźniki produktu
      - wskaźniki rezultatu
Monitoring finansowy  obejmował  będzie  dane  finansowe  realizacji  projektów,  będących 
podstawą do oceny sprawności wydatkowania przeznaczonych na niego środków w oparciu
o  raporty okresowe obrazujące  wysokość  wkładu finansowego pochodzącego ze  środków 
publicznych.

1. System monitorowania planu rozwoju lokalnego

Jednostką bezpośrednio odpowiadającą za monitorowanie i wdrażanie Planu Rozwoju 
Lokalnego Gminy Sadlinki jest Komisja Stała Rady Gminy ds. Monitorowania Strategii.
W pracach związanych z  monitorowaniem i  oceną Planu Rozwoju  Lokalnego mogą brać 
udział również niezależni eksperci oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu 
Wojewódzkiego.

Przedmiotem  oceny  i  monitorowania  przez  Komisję  Stałą  Rady  Gminy  ds. 
Monitorowania Strategii winna być zgodna z PRL oraz Programami Operacyjnymi i zapisami 
w dokumencie podstawowym strategii.
Jednostka monitorująca ma również prawo wnosić wnioski do Wójta dotyczące podziału 
zadań na poszczególne jednostki organizacyjne i osoby fizyczne.
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Plan Rozwoju Lokalnego może być uzupełniany o kolejne zadania, które wynikają 
bezpośrednio  ze  zmian  w  Programach  Operacyjnych  dokonywanych  na  wniosek  Wójta 
Gminy Sadlinki oraz zespołu zadaniowego ds. rozwoju lokalnego. 

2. Sposoby oceny planu rozwoju lokalnego

Komisje  Rady Gminy opiniują  merytorycznie  poszczególne zadania  Komisja  Stała 
Rady Gminy ds. Monitorowania Strategii przedkładać będzie raporty z przebiegu realizacji 
zadań umieszczonych w PRL, co pół roku na ręce Przewodniczącego Rady Gminy.
Ocena realizacji  zadań wynikających w Planu Rozwoju Lokalnego dokonywana będzie na 
sesji absolutoryjnej każdego roku.

3.  Sposoby  inicjowania  współpracy  pomiędzy  sektorem  publicznym,  prywatnym  i  
organizacjami pozarządowymi.

Plan  Rozwoju  Lokalnego  jest  dokumentem  otwartym  i  winien  być  uzupełniany 
poprzez wpis nowych zadań organizacyjnych i inwestycyjnych raz w roku kalendarzowym 
w okresie projektowania budżetu. 

Wszelkie  postulaty  i  wnioski  przedsięwzięć  inwestycyjnych  do  PRL  przyjmuje 
pełnomocnik  ds.  rozwoju  lokalnego,  pełniący  funkcję  koordynatora  zespołu  zadaniowego 
przygotowującego plan rozwoju lokalnego.

Postulaty  do  PRL  oraz  wnioski  składać  mogą  także  radni,  stowarzyszenia  i 
nieformalne grupy mieszkańców, organizacje powiązane z budżetem Gminy.
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