użytek ekologiczny nr 227, pow. 0,28 ha, oddział leśny 232d; dz. nr ew. 742; własność Skarb
Państwa; tereny bagienne, porośnięte iwą, brzozą i olszą;

użytek ekologiczny nr 228, pow. 0,32 ha, oddział leśny 229i; dz. nr ew. 739/1; własność Skarb
Państwa; tereny bagienne, porośnięte sitowiem, łozą i olszą.
Bezpośrednio przy zachodniej granicy Gminy Somianka z Gminą Serock przebiega granica
Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (WOChK).
Na badanym terenie oraz w najbliższym jego sąsiedztwie nie planuje się ustanowienia nowych form
ochrony przyrody oraz form ochrony krajobrazu.


7.1.8. Ochrona dóbr kultury
Na terenie gminy Somianka wpisem do rejestru zabytków (prowadzonym przez wojewódzkiego
konserwatora zabytków), objęte są następujące zabytki:
 Barcice – drewniany kościół filialny nr rej. A- 425 z dnia 12.04.1962r. z wyposażeniem;
 Barcice – otoczenie kościoła i dzwonnicy wraz z cmentarzem przykościelnym i kamiennym
ogrodzeniem nr rej. A-1013;
 Barcice – cmentarz parafialny nr rej. A- 549 z dnia 13.01.1986r;
 Kręgi – park zabytkowy – nr rej. A-420 z dnia 10.12.1978r.;
 Popowo Kościelne – kościół parafialny nr rej. A- 476 z dnia 7.07.1981r.;
 Popowo Kościelne – plebania – nr rej. A- 619 z dnia 4.11.1997r.;
 Popowo Kościelne – cmentarz parafialny nr rej. A- 553 z dnia 30.01.1986r.;
 Popowo Kościelne – cmentarz żydowski –nr rej. A- 575 z dnia 27.01.1986r.;
 Popowo Parcele - zespół dworski – nr rej. A- 391 z dnia 18.11.1959r.;
 Popowo Parcele – park zabytkowy nr rej. A-391 z dnia 10.12.1978r.;
 Kręgi – pałac – nr rej. A- 420 z dnia 5.04.1962r.;
 Suwin – wiatrak – nr rej. A- 460 z dnia 12.12. 1981r.;
 Somianka-Parcele – dwór – nr rej. – A- 609 z dnia 15.06.1993r.;
 Somianka-Parcele – otoczenie dla dworu nr rej. A-823, z dnia 30.09.2008r.;
 Somianka-Parcele – oficyna dworska – nr rej. A- 610, z dnia 15.06.1993r.;
 Skorki – park zabytkowy nr rej. A- 515 z dnia 27.01.1984r.;
 Mystkowiec – park zabytkowy – nr rej. A- 578 z dnia 8.07.1986r.;
 Janki – park zabytkowy – nr rej. A- 579 z dnia 8.07.1986r.
Występują również stanowiska archeologiczne, które zestawione zostały w poniższej tabeli:
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MIEJSCOWOŚĆ

OBSZAR
AZP

FUNKCJA

KULTURA

CHRONOLOGIA

NR

1.

Ostrowy

49-69/1

obozowisko

paleolit

So/A-1

2.

Somianka Zaszosie

49-69/2

osada

XIV, XV, XVI

So/A-2

3.

Ulasek

49-69/3

ślad osadnictwa

So/A-3

4.

Płudy

49-69/4

ślad osadnictwa

5.

Somianka Zaszosie

49-69/5

6.

Somianka Zaszosie

49-69/6

osada ślad
osadnictwa
ślad osadnictwa

7.

Wola Somiankowska

49-69/7

osada

epoka kamienia,
neolit
osada mezolit XIII,
XIV, XV
starożytna wczesne
średniow.
osada starożytna XII,
XIII
nowożytna

8.

Ulasek

49-69/8

ślad osadnictwa

9.

Ulasek

49-69/9

osada

okres wpływów
rzymskich
ślad osadnictwa

So/A-4
So/A-5
So/A-6
So/A-7
So/A-8
So/A-9
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