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1. Wstęp
Posiadanie strategicznego dokumentu przez jednostkę terytorialną jest pierwszym
koniecznym krokiem programowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Tworzona Strategia
wypracowana przy współpracy z mieszkańcami ma służyć realizacji ich potrzeb. Udział
lokalnej społeczności (w tym organizacji pozarządowych) jest stałym czynnikiem
wspierającym procesy jej wdrażania.
Dokument został opracowany na cały obszar administracyjny Gminy Lipsk. Tematycznie
dotyczy on wszystkich sfer życia. Zostały w nim:


wskazane kierunki rozwoju gminy,



zidentyfikowane

problemy

mające

negatywny

wpływ

na

rozwój

gminy

i życie mieszkańców,


określone zadania, które należy zrealizować aby te problemy rozwiązać.
Z uwagi na koszty realizacji tych zadań oraz ograniczone możliwości finansowe

gminy została ułożona lista realizacyjna zadań wg. kryterium ważności, wynikającego z wagi
problemu dla rozwoju gminy i mieszkańców oraz uwzględniająca okres ich realizacji.
Dokument opracowany został przy szerokim zaangażowaniu społeczności lokalnej.
Wszystkie problemy, nurtujące na co dzień gminę i jej mieszkańców oraz sposoby ich
rozwiązywania były szczegółowo omawiane i dyskutowane na sesji Rady Miejskiej oraz na
zebraniach wiejskich organizowanych we wszystkich Sołectwach gminy.
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2. Metodologia prac nad Strategią
Poniżej przedstawione zostały materiały źródłowe, wykorzystane do opracowania
Strategii. Materiałami tymi są przepisy aktualnie obowiązujące w Polsce, związane
z ochroną środowiska, stanowiące podstawę prawną do sporządzenia poniższego
opracowania. W opracowaniu wykorzystane były założenia i informacje otrzymane przez
Wykonawcę od Beneficjenta.
Niniejsze opracowanie zostało oparte na zbiorze danych statystycznych, danych
z Urzędu Miejskiego w Lipsku oraz zebranych podczas spotkania z przedstawicielami
mieszkańców i środowisk lokalnych. W opracowaniu przyjęto metodę prognozowania
wynikowego, polegającą na ocenie planowanego rozwiązania i analizie możliwego wpływu
obiektu na otaczające środowisko społeczne, gospodarcze i przyrodnicze. W przyjętych metodach
zastosowano wielostopniowy tryb postępowania poprzez:
 analizę istniejących parametrów i czynników wg dostępnych danych, w tym analizę SWOT,
 analizę działań i elementów inwestycji, które mogą zmieniać stan istniejący, w tym
opracowanie misji i wizji,
 analizę ilościową i ocenę zmian, w tym wybór zadań do realizacji,
 określenie działań,
 określenie wniosków końcowych wynikających z przeprowadzonych analiz,
 sporządzenie oceny oddziaływania na środowisko Strategii.
Można stwierdzić, że dane zebrane i otrzymane od zamawiającego pozwoliły
w sposób jednoznaczny dokonać oceny środowiska społecznego, gospodarczego
i naturalnego gminy .
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3. Diagnoza społeczno - gospodarcza gminy Lipsk1
a) charakterystyka: położenie, powierzchnia, historia
Gmina Lipsk położona jest w rejonie przygranicznym północno – wschodniej części kraju,
w województwie podlaskim, w odległości 87 km od Białegostoku i 77 km od Suwałk. Od północy
sąsiaduje z gminą Płaska, od zachodu z gminą Sztabin, od południa z gminami Dąbrowa
Białostocka i Nowy Dwór, na wschodzie graniczy z Białorusią.
Powierzchnia gminy wynosi 184,21 km2, z czego miasto Lipsk zajmuje powierzchnię
4,98km2. W stosunku do powierzchni całego województwa podlaskiego, a także powierzchni
powiatu augustowskiego, powierzchnia gminy to odpowiednio 0,91 % oraz 11,12 %.

www.gminypolskie.pl

Siedzibą gminy jest Lipsk – miasto położone w jej środkowej części, nad rzeką Biebrzą.
Na terenie gminy leży 29 miejscowości, przy czym administracyjnie jej obszar podzielony jest na
30 sołectw.

1

na podstawie PRL 2008-2013
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b) ludność
Lipsk jest gminą miejsko - wiejską i liczy 5 555 mieszkańców2. Gęstość zaludnienia
kształtuje się na poziomie ok 30 osób na km2. Liczba mieszkańców gminy maleje, dotyczy to
zwłaszcza obszaru wiejskiego.
Tabela Zmiany potencjału ludności w gminie Lipsk3 (osoby faktycznie zamieszkałe wg. urzędu
statystycznego)

Obszar [ha]

1988r.

1995r.

1996r.

184,21

6148

6377

6339

2010r. 2012r. 2013r. 2014r.
5624

5489

5419

5407

Tabela Migracje ludności w gminie Lipsk4
Wyszczególnienie

1988

1995

1996

2013

82

68

86

45

w tym za granicę

28

120

99

89

Saldo migracji

54

-52

-13

Napływ ogółem
w tym z zagranicy
Odpływ ogółem

-44

Społeczeństwo się starzeje.
Tabela Struktura wieku ludności gminy Lipsk według grup wiekowych5
Grupy w wieku:

1995r.

1996r.

2014r.

Ogółem

Ogółem

Ogółem

Przedprodukcyjnym 0-17 lat

29.38 %

29,05%

16,0%

Produkcyjnym 18-59 lat K., 18-64 lata M.

53,44 %

53,65 %

63,4%

Poprodukcyjnym 60 i więcej lat K., 65 i więcej
lat M.

17,17 %

17,30 %

20,6%

Sytuacja ludzi starszych i samotnych uwarunkowana jest takimi czynnikami jak:
pogorszenie stanu zdrowia, utrata pamięci, depresja, niedołęstwo starcze, sztywność
2

stan na dzień 31.12.2014 r. osób zameldowanych łącznie w mieście i gminie Lipsk
Urząd Statystyczny w Białymstoku - Dane dla jednostki podziału terytorialnego
4
Urząd Statystyczny w Białymstoku - Dane dla jednostki podziału terytorialnego
5
j.w.
3

6

Id: BEC827F8-3B0B-4C15-A283-A6A40D8D924A. Projekt

Strona 6

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Lipsk do roku 2020

schematów myślowych, brak zapewnienia opieki ze strony rodziny, niekorzystne warunki do
życia. Ograniczenia finansowe stają się dla nich często głównym powodem rezygnacji z życia
społecznego w pełnym wymiarze. Używając stwierdzenia „osoby starsze” mamy na myśli
osoby w wieku poprodukcyjnym. Osoby te często samotne, nieposiadające rodziny, decydują
się lub są zmuszone do izolacji od otoczenia i tym samym pozostają poza możliwością
instytucji i organizacji działających na polu pomocy osobom starszym. Należy podjąć
działania, które przywrócą wiarę we własną wartość, niwelować poczucie osamotnienia,
wzbudzać poczucie solidarności z bliźnim i społecznością lokalną, ukazać niezależność i
samodzielność ludzi starszych oraz ich przydatność w życiu społeczności lokalnej.

c) sfera społeczna
W obrębie środowiska społecznego uwzględnione zostały czynniki takie jak:
charakterystyka ludności, ochrona zdrowia, opieka społeczna, edukacja i placówki oświatowe,
środowisko

kulturowe,

w

tym

biblioteki

i

imprezy

cykliczne,

sport

i turystyka wraz z dziedzictwem kulturowym. W analizie uwzględniono także społeczeństwo
obywatelskie - organizacje społeczno- kulturalne i udział w wyborach.
Zadania

oświatowe

gminy

realizują

następujące

placówki:

Zespół

Szkół

Samorządowych, w skład którego wchodzą następujące szkoły: Samorządowe Przedszkole w
Lipsku, Szkoła Podstawowa w Lipsku, Gimnazjum w Lipsku oraz Szkoła Podstawowa w
Rygałówce, Szkoła Podstawowa w Bartnikach.
Podstawową opiekę medyczną mieszkańcom gminy Lipsk zapewnia Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
Na terenie gminy znajduje się też 2 apteki prywatne w mieście Lipsk.
Istotnym aspektem strefy społecznej jest szeroko pojęte środowisko kulturowe. Cechy
przestrzeni kulturowej wyznaczają kultywowane tradycje kulturalne, pomniki dziedzictwa
oraz obiekty o szczególnych wartościach dla społeczności lokalnych. Szansą jest oferta
proponowana przez ośrodki kultury, stowarzyszenia, zespoły amatorskie itp. Lipsk spełnia
funkcje lokalnego ośrodka administracyjnego, kulturalnego i edukacyjnego. Szeroko
rozumianą kulturę upowszechniają też szkoły i biblioteka. Obok działalności podstawowej
często organizują przysposobienie czytelnicze dzieci i młodzieży, dyskusje nad książką,
7
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spotkania z pisarzami, konkursy plastyczne i literackie, wystawy i inne imprezy. Gmina
posiada placówki oświatowo – kulturalne. Potrzeby kulturalne mieszkańców gminy zaspokaja
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku. W tym samym budynku swoją siedzibę mają
również Biblioteka Publiczna, Towarzystwo Przyjaciół Lipska (TPL) oraz Suwalski Oddział
Stowarzyszenia Twórców Ludowych (STL). Budynek ten służy całej lokalnej społeczności i
jest wykorzystywany bardzo intensywnie. Działają tam następujące koła i grupy nieformalne:
Zespół Regionalny „Lipsk”, sekcja taneczna. Odbywają się tu różne wystawy, a swoją
siedzibę ma tu również Zespół redakcyjny lokalnej gazety „Echo Lipska”. W mieście Lipsk
działa również Muzeum Lipskiej Pisanki i Tradycji/Muzeum Regionalne/, prowadzone przez
Stowarzyszenie Miłośników Lipskiej Pisanki i Tradycji/STL. O obiekcie tym wspominano na
początku opracowania.
Na wiejskim obszarze gminy nie działają żadne placówki kulturalne. Działalnością kulturalną
i edukacyjną zajmują się tam Szkoły podstawowe w Bartnikach i w Rygałówce.
Na terenie gminy działa również 13 organizacji pozarządowych (w tym 5 jednostek OSP).
Obszar tych działań to przede wszystkim szeroko pojęty rozwój gminy, osoby
niepełnosprawne, osoby z problemem alkoholowym, twórczość ludowa, dziedzictwo
kulturowe i kulinarne, sport, rolnictwo oraz ochrona przeciwpożarowa.
Działalność duszpasterską na terenie gminy Lipsk prowadzą 2 parafie Kościoła
Rzymskokatolickiego : w Lipsku i Rygałówce.
Najczęstszymi przyczynami korzystania z pomocy są:
 ubóstwo,
 bezrobocie,
 niepełnosprawność,
 bezradność w sprawach opiekuńczych – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego,
 długotrwała ciężka choroba.
Na te potrzeby odpowiada gmina, MGOPS oraz organizacje społeczne.
Na terenie gminy istnieje kilka ciekawych obiektów historycznych oraz miejsc pamięci
narodowej. Istnieją również obiekty o wartości kulturowej.

8
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Tabela Wykaz zabytków nieruchomych na terenie gminy 6
Lp.

Miejscowość

Rodzaj zabytku, nr rej.

1.

Krasne 6

Dom drewniany, nr rej. A-508 (dec. z 27.06. 1986 r.)

2.

Krasne 39

Dom drewniany, nr rej. A-509 (dec. z dn. 27.06.1986)

3.

Lipsk

Układ urbanistyczny miejscowości, nr rej. 436 (dec. z dn. 28.11. 1985)

4.

Lipsk

Kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Anielskiej, nr rej. A-656 (dec. z
dn. 10.03.1989)

5.

Lipsk

Cmentarz żydowski, nr rej. A-881 (dec. z dn. 22.11.1991)

6.

Rygałówka

Kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego, nr rej 1058 (dec. z dn.
18.09.1996)

Okolice Lipska to tereny bogate kulturowo, których specyfikę określa struktura
etniczna ludności - pogranicze kultur i religii. Lipsk jest ośrodkiem zachowanych tu jeszcze
tradycji rękodzielniczych m. in. pisankarstwa i tkactwa. Działa tu Suwalski Oddział
Stowarzyszenia Twórców Ludowych (STL) oraz Stowarzyszenie Miłośników Lipskiej
Pisanki i Tradycji. Od trzydziestu lat tradycje kultury ludowej kultywuje również Zespół
Regionalny Lipsk. STL prowadzi Muzeum Regionalne, w którym wszystkie zgromadzone
eksponaty są darowiznami mieszkańców i przyjaciół Lipska, a Muzeum Lipskiej Pisanki i
Tradycji prowadzi Stowarzyszenie Lipskiej Pisanki i Tradycji. Muzeum powstało w 1975 r. z
inicjatywy członków Towarzystwa Przyjaciół Lipska. Można w nim obejrzeć dawny sprzęt
rybacki i łowiecki, ptactwo i zwierzynę nadbiebrzańskich łąk i pobliskiej Puszczy
Augustowskiej. Znajdują się w nim również narzędzia rolnicze i gospodarskie. Muzeum jest
miejscem, w którym zgromadzono dawne dokumenty, rękopisy itp. W sali poświęconej
dziejom Lipska można zobaczyć kopie przywilejów Lipska, oryginały i kopie historycznych
pieczęci oraz oznak byłych miejskich władz Lipska, monety, medaliki, odznaczenia
państwowe i regionalne. W muzeum można też obejrzeć krosna tkackie tzw. "warsztat",
"szlabanek" (łóżko) oraz zbiór żelazek, ręczników lnianych z koronkami, kufer posażny itp.
W jednej z sal można też podziwiać dorobek twórców ludowych: pisanki, różne rodzaje

6

stan na dzień 31.12.2014r. dane z UG Lipsk
9
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tkanin, kwiaty z bibuły, pająki, wycinaki, hafty i koronki oraz prace dziecięce wykonane pod
okiem twórców ludowych.
Na terenie Gminy Lipsk znajduje się zespół schronów bojowych z okresu II wojny
światowej. Czterdzieści osiem schronów to pozostałości tzw. Linii Mołotowa budowanej
przez Armię Czerwoną w latach 1940 – 1941.
Zarejestrowane kwatery agroturystyczne na terenie gminy Lipsk zlokalizowane są w
następujących miejscowościach: Lipsk, Rogożynek, Kopczany i Rakowicze.
Zasoby mieszkaniowe gminy tworzone są głównie przez mieszkania prywatne będące
własnością osób fizycznych (ponad 98%), pozostałe % stanowi własność komunalną.
Samorządy gminne ustawowo są zobligowane do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
swoich obywateli.
Tabela Mieszkalnictwo7

Wyszczególnienie

1995

1996

2012

2013

Mieszkania

1783

1786

1845

1847

Izby

6782

6798

7531

7544

Pow. użytkowa [tyś. m.2]

128,5

128,9

147,1

147,4

281

281

336,1

340,8

20,4

20,6

26,8

27,2

3,53

3,5

-

-

0,93

0,92

-

-

Przeciętnie:
- mieszkań na 1000
mieszkańców
- m2 pow. użytkowej / osobę
- liczba osób w mieszkaniu
- liczba osób / izbę

7

na podstawie projektu Studium Kierunków Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipsk
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Tabela Ruch budowlany8
Budynki nowe oddane do użytkowania
Rok

Ogółem

Mieszkalne

Niemieszkalne
6, w tym:

2012

12

6

1 - zbiorniki, silosy i budynki
magazynowe,
5 budynków gospodarstw rolnych

12, w tym:
2013

15

3

1 handlowo-usługowy,
2 garaże,
9 budynków gospodarstw rolnych

Budownictwo indywidualne
2012

6

-

6

2013

14

3

11

d) infrastruktura techniczna
System komunikacyjny gminy stanowi sieć drogowa i komunikacja autobusowa PKS.
W granicach administracyjnych gminy występują drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie.
Przez teren gminy Lipsk przebiegają następujące drogi:
Drogi wojewódzkie
- droga wojewódzka nr 664 Augustów- Lipsk- Granica Państwa o znaczeniu
regionalnym III klasy technicznej (w przyszłości klasy: G oraz, od Lipska: Z), o nawierzchni
twardej, ulepszonej bitumicznej, odcinek od ronda do granicy państwa w złym stanie
technicznym,
- droga wojewódzka nr 673 Dąbrowa Białostocka, Lipsk o znaczeniu regionalnym IV
klasy technicznej (w przyszłości klasa G), o nawierzchni twardej, ulepszonej bitumicznej,
8

na podstawie projektu Studium Kierunków Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipsk
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Łączna długość dróg wojewódzkich na terenie gminy to 26 km. Budowa i
rozbudowadrogi wojewódzkiej Nr 664 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i
niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Lipsk – Granica Państwa” to zadanie bardzo
pilne z uwagi na zły stan techniczny tego odcinka i niezbędne dla otwarcia przejścia
granicznego w Lipszczanach– Wojewoda Podlaski wydał w dniu 23.08.2013 r. decyzję Nr
11/2013 znak WI-I.7820.4.6.2013.AS o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
polegającej na budowie i rozbudowie tego odcinka drogi z rygorem natychmiastowej
wykonalności.
Drogi powiatowe
- droga nr 1 228 B Sztabin-Krasnybór-Jastrzębna-Lipsk
- droga nr 1 234 B Gruszki-Rubcowo-Skieblewo-droga 664
- droga nr 1 235 B Kurianka-Starozyńce-Bartniki-do drogi 1237 B
- droga nr 1 236 B Lipsk-Rogożynek
- droga nr 1 237 B Kopczany-Bartniki-Wołkusz-Sołojewszczyzna
- droga nr 1 238 B Kopczany-Dulkowszczyzna-St.Rogożyn-Rogożynek
- droga nr 1 239 B Rakowicze-Lichosielce
- droga nr 1 240 B Rygałówka-Dolinczany-Ponarlica- Dubaśno do drogi 670.
- droga nr 1 231 B do drogi 664-Krasne
Ogólna długość dróg powiatowych na terenie gminy wynosi 52,778 km.
Jeżeli chodzi o drogi gminne to służą one do połączeń między poszczególnymi wsiami
oraz do dojazdów do łąk, pól i lasów. Ogółem w gminie Lipsk znajduje się 127,1 km takich
dróg.
Układ sieci drogowej stanowi wystarczająco dogodny system komunikacyjny dla
mieszkańców gminy. Problemem natomiast staje się niedostateczny stan nawierzchni wielu
spośród istniejących dróg oraz ich niektóre parametry techniczne, nie odpowiadające
wymogom zwiększającego się natężenia ruchu oraz bezpieczeństwa (przede wszystkim brak
utwardzenia). Należy dążyć do zwiększenia ilości dróg

o nawierzchni utwardzonej.

Parametry istniejących dróg nie odpowiadają współczesnym wymaganiom, co wyraża się
szczególnie brakiem dostatecznej nośności nawierzchni. Dlatego wymagana jest poprawa
stanu technicznego dróg. Z analizy układu dróg publicznych wynika, że sieć tych dróg jest

12
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wystarczająca do obsługi istniejącej sieci osadniczej. Stan techniczny dróg jest jednak
niezadowalający.
Tabela Sieć dróg gminnych9
Lp.

Nr drogi

Przebieg drogi

Długość

Rodzaj
nawierzchni

[km]

Szerokość

Szerokość

jezdni

pasa
drogowego
[m]

[m]
1

G102731 ul. Szkolna

0,252 Bitumiczna

5,8

7,0 – 16,0

2

G102732 Ul. Nowodworska

0,402 Bitumiczna

6,3 - 7,0

13,0-17,0

Gruntowa

2,5

7,0

Gruntowa

2,5-3,0

8,0

0,262 Bitumiczna

5,0

8,0 i 12,0

0,160 Żwirowa

3,5 – 5,0

3

3A

G102733 Ul. Leśna
0,338
G102733 ul. Zacisze
0,432
G102734 Ul. Lipowa,

4.

0,422 Razem
4A

G102734 ul. Pusta,

1,018 Bitumiczna

5,8 – 6,0

6,0-14,0

4B

G102734 ul. Ogrodowa

0,390 Bitumiczna

6,0

9,0-12,0

G102735 Ul. Rybacka

0,175 Gruntowa

2,5-3,2

6,0-8,0

0,198 Płyta bet.

3,0

0,080 Żwirowa

5,0-5,3

5.
0,453 Razem
G102736 Ul. Cicha

0,180 Z płyt
betonowych

4,5

6,0

7

G102737 Ul. Żłobikowskiego

0,245 Bitumiczna

5,7-5,9

11,0-13,0

8

G102738 Ul. Słoneczna

0,348 Bitumiczna

6,0

12,0

G102739 Ul. Zakościelna

0,640 Bitumiczna

4,0-5,8

6,0-12,0

0,204 Gruntowa

3,5-4,0

6

9

9

dane z UG Lipsk

13
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Lp.

Nr drogi

Przebieg drogi

Długość

Rodzaj
nawierzchni

[km]

Szerokość

Szerokość

jezdni

pasa
drogowego
[m]

[m]
0,844 Razem
10

G102740 Ul. Krótka

0,090 Bitumiczna

6,0

10,0-15,0

11

G102741 Ul. Górna

0,234 Bitumiczna

5,8

10,0

12

G102742 Ul. Dolna

0,247 Bitumiczna

5,6-6,0

6,0-8,0

13

G102743 Ul. Rzemieślnicza

0,210 Bitumiczna

4,8

7,5

14

G102744 Ul. Wesoła

0,220 Bitumiczna

5,8

10,0

G102807 Ul. Jaśminowa

0,241 Gruntowa

2,5-3,0

12,0

0,111 Żwirowa

5,0-5,3

14A

0,352 Razem
15

G102745 Ul. Kasztanowa

0,311 Bitumiczna

6,2

11,0

1,570 Bitumiczna

5,0-6,0

9,0-14,0

16

G102746 Od drogi woj. Nr 673
- Ul. Jermakowicza do
drogi woj. Nr 664

2,404 Bitumiczna

5,2-7,6

9,0-16,0

17

G102747 ul. Grodzieńska do
drogi woj. Nr 664
G102748 Nowe Leśne Bohatery
- Stare Leśne
Bohatery - droga
powiatowa nr 1237B

0,576 Żwirowa

4,2-5,0

7,0-12,0

0,469 Bitumiczna

5,0

G102749 Nowe Leśne Bohatery
- droga powiatowa nr
1237B

0,618 Żwirowa

5,2-5,5

0,312 Bitumiczna

5,0

0,150 Gruntowa

3,5

18

19

1,045 Razem

6,0-10,0

1,080 Razem
20

G102750 od drogi nr. 102782 Bartniki - granica

3,530 Gruntowa

2,8-3,2

7,0-10,0

14
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Lp.

Nr drogi

Przebieg drogi

Długość

Rodzaj
nawierzchni

[km]

Szerokość

Szerokość

jezdni

pasa
drogowego
[m]

[m]
państwa

21

22

G102751 Skieblewo /od drogi
powiatowej nr 1234B/
do drogi pow. Nr
1235B

3.690 żwirowa

5,0-6,3

6,0-12,0

G102752 Kolonia Lipsk – od
drogi woj. Nr 664 do
drogi G102778

0,340 Żwirowa

4,0

6,0

0,450 Gruntowa

3,0

0,790 Razem

23

G102753 od drogi powiatowej
nr 1228B - Nowy
Lipsk

2,000 żwirowa

3,0-3,5

1,240 Gruntowa

2,0

3,5-6,0

3,240 Razem

24

G102754 od drogi powiatowej
nr 1239B -Rakowicze
- granica państwa

0,770 Żwirowa

3,0-4,8

0,060 Gruntowa

3,0

12,0

0,830 Razem

25

26

G102755 Od drogi pow. Nr
1239B – Lipszczany –
do drogi woj. Nr 664

1,680 żwirowa

4,0

12,0

G102756 we wsi Rakowicze od
dr. pow. Nr 1239B do
granicy państwa

1,175 Bitumiczna

3,0

9,0

0,800 Żwirowa

3,0

1,975 Razem

G102757 od drogi powiatowej
27

2,065 żwirowa

3,8

6,0

nr 1240B -Rygałówka
– Jaczniki Kol

15
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Lp.

Nr drogi

Przebieg drogi

Długość

Rodzaj
nawierzchni

[km]

Szerokość

Szerokość

jezdni

pasa
drogowego
[m]

[m]

28

G102758 od drogi nr. G102760/
- Jaczniki – Jaczniki
kol.

0,705 Żwirowa

5,0

9,0-12,0

7,0- 13,0

0,465 Bitumiczna
1,170 Razem

G102759 od drogi nr G102760
/Dulkowszczyzna/ do drogi G102760
/Siółko/

2,485 Gruntowa

2,8- 3,2

0,745 Żwirowa

3,5

G102760 Lipsk - Kurianka
Dulkowszczyzna Jaczniki- Siółko

9,951 Bitumiczna

5,0

8,0- 15,0

1,805 Żwirowa

3,5-4,0

4,0 – 9,0

31

G102761 Jaczniki- / od drogi
G102760/ - do drogi
woj. Nr 664
/przystanek PKS/

1,874 Bitumiczna

3,5- 5,0

9,0- 10,0

32

G102762 Od drogi pow. Nr
1238B -wieś Stary
Rogożyn – do drogi
G102766

2,595 żwirowa

4,0

5,0 -12,0

33

G102763 od drogi powiatowej
nr 1238B /Stary
Rogożyn – Rogożyn
końce – do drogi pow.
Nr 1238B

2,290 żwirowa

4,2 – 5,0

7,0-12,0

34

G102764 Stary Rogożyn od
drogi G102762 do
mostu na rzece
Biebrzy - granica
gminy

29

30

3,230 Razem

16
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Lp.

Nr drogi

Przebieg drogi

Długość

Rodzaj
nawierzchni

[km]

Szerokość

Szerokość

jezdni

pasa
drogowego
[m]

[m]
G102765 od drogi powiatowej
nr 1238B do drogi
G102764

1,980 Gruntowa

2,8-3,0

3,0

35

1,590 żwirowa

3,5- 5,0

6,0-12,0

36

G102766 Jaczniki – od drogi
G102758 - Stary
Rogożyn

0,350 żwirowa

4,5

9,0

37

G102767 Od drogi G102766
droga do wsi Stary
Rogoży – droga
wewnętrzna
G102768 Granica gminy – wieś
Lubinowo – granica
gminy

0,065 Gruntowa

3,0

9,0

1,735 Żwirowa

3,5

38

1,800 Razem
G102769 Lubinowo - granica
gminy
39

0,640 Gruntowa

3,0

0,645 Żwirowa

3,5- 4,0

5,0

1,285 Razem
1,430 Gruntowa

2,8- 3,2

5,0-9,0

40

G102770 Od drogi pow. Nr
1237B Wołkusz –
Sołojewszczyzna – rz.
Wołkuszanka

3,265 Gruntowa

2,6-3,0

3,0-12,0

41

G102771 Starożyńce /od drogi
G102805/- rzeka
Wołkuszanka
G102772 Od drogi nr G102773
/Dulkowszczyzna / do
drogi pow. nr. 1237B

0,605 Żwirowa

3,0-3,2

3,0-6,0

0,455 Gruntowa

2,5-2,8

42

1,060 Razem

43

G102773 od drogi
wojewódzkiej nr 664 Kurianka /kolonia/

1,700 żwirowa

4,0-4,5

0,705 Gruntowa

2,5

4,0-8,0

2,405 Razem

17
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Lp.

Nr drogi

Przebieg drogi

Długość

Rodzaj
nawierzchni

[km]

Szerokość

Szerokość

jezdni

pasa
drogowego
[m]

[m]

44

G102774 od drogi powiatowej
nr1235B - Kurianka
/kolonia/

1,570 Gruntowa

3,0

0,750 Żwirowa

3,5-4,5

4,0-5,0

2,320 Razem

45

G102775 Od drogi pow. Nr
1234B - Żabickie Starożyńce

1,940 Bitumiczna

3,7- 4,0

2,620 Żwirowa

3,8-5,0

4,0-13,0

4,560 Razem

46

G102776 od drogi powiatowej
nr 1234B do granicy
obrębu wsi Kurianka

2,110 Gruntowa

2,5-3,5

0,800 Żwirowa

3,5

9,0-12,0

2,910 Razem
G102777 od drogi
47

48

49

50

0,660 Gruntowa

3,0 -3,5

5,0-7,0

woj. Nr 664 do drogi
G102751 /grunty wsi
Kurianka/

0,250 Żwirowa

4,0

G102778 od drogi powiatowej
nr 1234B /Skieblewo/
do drogi G102777
/Kurianka/

2,940 żwirowa

3,0

5,0

G102779 Od drogi pow. Nr
1231B /Krasne/ – do
wsi Podwołkuszne

1,800 żwirowa

4,5

4,0-8,0

G102780 wieś Kopczany, od
drogi
G102781/równoległa
do drogi powiatowej

2,205 Żwirowa

3,0-4,0

6,0

0,350 Gruntowa

2,5

0,910 Razem

18
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Lp.

Nr drogi

Przebieg drogi

Długość

Rodzaj
nawierzchni

[km]

Szerokość

Szerokość

jezdni

pasa
drogowego
[m]

[m]
nr 1237B /- do
granicy państwa

51

G102781 Kopczany /przystanek
PKS/ - Kopczany – do
drogi G102787

2,555 Razem

0,200 Żwirowa

3,5

2,175 Gruntowa

2,5-3,0

5,0 – 6,0

2,375 Razem

52

53

54

G102782 Kopczany /od drogi
powiatowej NR
1237B) do Bartniki
kol. /droga 102783

2,015 Gruntowa

2,5-3,0

6,0-9,0

0,700 Żwirowa

3,0

G102783 od drogi powiatowej
nr 1235B – Bartniki
kol – do drogi pow.Nr
1235B

2,195 żwirowa

3,,5-4,0

6,0-12,0

G102784 od drogi powiatowej
nr 1235B do drogi
G102782

1,655 Gruntowa

2,8-3,2

9,0

0,220 Żwirowa

4,0

2,715 Razem

1,875 Razem

55

56

57

G102785 Rakowicze /od drogi
wojewódzkiej nr 664/
- droga pow. Nr
1240B – Lipszczany
/wieś/ – do drogi nr
664

2,575 Żwirowa

3,0-6,4

0,280 Gruntowa

3,5-4,0

G102786 Kopczany /od dr.
powiatowej nr 1237B/
do granicy państwa

1,045 żwirowa

2,8-3,3

28,0

G102787 Kopczany /od drogi
powiatowej nr 1237B/
do drogi woj. Nr 664
/Siółko/

4,590 Bitumiczna

4,0

9,0-15,0

8,0-15,0

2,855 Razem

19
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Lp.

Nr drogi

Przebieg drogi

Długość

Rodzaj
nawierzchni

[km]

Szerokość

Szerokość

jezdni

pasa
drogowego
[m]

[m]

G102788 Od drogi G102747 Kolonia Lipsk

0,340 żwirowa

3,0

2,030 Gruntowa

3,0

6,0

58
2,370 Razem

G102789 Jasionowo /od drogi
wojewódzkiej nr 664/
- do drogi G102791

0,810 Gruntowa

3,0

4,0-5,0

2,770 Gruntowa

3,0- 4,5

6,0

60

G102790 Nowy Lipsk /od drogi
powiatowej nr 1228B/
- droga wojewódzka
nr 664

1,120 Gruntowa

3,0

6,0-12,0

61

G102791 Jasionowo /od drogi
wojewódzkiej nr 664/
- Krasne /do drogi
G102779/

0,890 Żwirowa

3,0

G102792 Od drogi pow. Nr
1231B – Krasne

0,530 Gruntowa

2,5-3,0

0,200 Bitumiczna

2,5

59

2,010 Razem
5,0-9,0

62
0,730 Razem

G102793 Wyżarne – Krasne do
dr. pow. Nr 1231B
63

1,535 Gruntowa

3,0

0,350 Żwirowa

3,0-3,5

5,0-15,0

1,885 Razem

64

G102794 od drogi
wojewódzkiej nr 664
– Wyżarne

1,225 żwirowa

3,0-4,0

5,0-9,0

20
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Lp.

Nr drogi

Przebieg drogi

Długość

Rodzaj
nawierzchni

[km]

Szerokość

Szerokość

jezdni

pasa
drogowego
[m]

[m]

65

66

G102795 Wołkusz /od drogi
powiatowej nr 1237B/
- do granicy gminy
/most na rz.
Wołkuszance/

0,145 Brukowcowa

5,0

12,0 – 14,0

G102796 od drogi powiatowej
nr1228B do
Jasionowo kol.

0,830 Gruntowa

3,0

6,0

0,600 Żwirowa

3,5

1,430 Razem

67

68

G102797 od drogi G102803 –
Dolinczany Nowe –
granica gminy

1,613 Bitumiczna

3,5-3,8

6,0

G102798 Od drogi G102803 –
Dolinczany – granica
państwa

0,265 Gruntowa

2,5

12,0

0,610 Żwirowa

2,6-3,0

0,875 Razem

69

G102799 od drogi powiatowej
nr 1240B –
Dolinczany Stare

1,760 żwirowa

3,0 – 5,0

6,0-12,0

G102800 Wieś Jałowo /od drogi
woj. Nr 673/

0,590 Bitumiczna

2,7-5,3

3,0-9,0

0,130 Żwirowa

4,0

70

0,720 Razem
G102801 Wieś Jałowo /od drogi
woj. Nr 673/
71

0,400 Żwirowa

4,2-4,7

0,330 Gruntowa

3,0

7,0-12,0

0,730 Razem
72

G102802 Wieś Jałowo /od drogi
woj. Nr 673/

0,550 Gruntowa

2,5

5,0

73

G102803 Lipszczany /od drogi
wojewódzkiej nr 664/
- Dolinczany –

2,800 Bitumiczna

4,5-4,7

10,0-12,0

21
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Lp.

Nr drogi

Przebieg drogi

Długość

Rodzaj
nawierzchni

[km]

Szerokość

Szerokość

jezdni

pasa
drogowego
[m]

[m]
granica gminy

1,705 Gruntowa

3,0

6,0-8,0

74

G102804 Starożyńce /od drogi
powiatowej nr 1235B/
- Stare Leśne
Bohatery/ do dr. pow.
Nr 1237B/

1,955 żwirowa

3,2- 3,5

6,0-10,0

75

G102805 Starożyńce /od drogi
powiatowej nr 1235B/
do drogi G102775

1,250 Bitumiczna

6,0

12,0

76

G102806 Od drogi G102760 Wieś Kurianka- do
drogi woj. Nr 664

RAZEM: 131,945

Obsługa ludności w gminie Lipsk odbywa się transportem autobusowym. Przez jej
teren prowadzone są relacje o znaczeniu międzygminnym i wewnątrzgminnym. Obszar gminy
Lipsk obsługiwany jest przez PPKS Białystok linią Dąbrowa Biał. – Lipsk. Są to nieliczne
kursy autobusów, niewystarczające dla potrzeb mieszkańców. W zdecydowanej większości
mieszkańcy korzystają z własnych samochodów osobowych, często w nienajlepszym stanie
technicznym.
Na terenie gminy zaopatrzenie w wodę odbywa się z ujęć wgłębnych oraz studni
kopanych. Woda przeznaczona jest do zaspakajania potrzeb bytowo-gospodarczych ludności,
usług dla ludności i rolnictwa. Teren gminy zaopatrywany jest w wodę z ujęć: wody Lipsk,
Skieblewo i Krasne oraz Chorużowce (gmina Nowy Dwór) i Stock (gmina Dąbrowa
Białostocka).
Miasto Lipsk zwodociągowane jest w 100%, długość sieci wodociągowej na terenie
miasta Lipsk wynosi ok. 15,6 km w tym 390 przyłączy, z których korzysta około 700
gospodarstw. Natomiast tereny wiejskie zwodociągowane są w 90%, a długość sieci wynosi
ok. 155,3 km oraz 656 przyłączy.
22

Id: BEC827F8-3B0B-4C15-A283-A6A40D8D924A. Projekt

Strona 22

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Lipsk do roku 2020

Gmina Lipsk posiada trzy podziemne źródła wody pitnej (lokalizacja i dane w tabeli
poniżej). Długość sieci wodociągowej to 155 km.
Tabela Zaopatrzenie w wodę10

Wyszczególnienie

Lp.
1.

Stan na dzień

j.m.

Długość sieci wodociągowej

31.12.2014r.

km

155

Połączenia wodociągowe
2.

prowadzące do budynków
mieszkalnych.

3.

917

szt.

Zużycie wody z wodociągów w
gospodarstwach domowych

m3 /mieszk./rok

28,27

Tabela Ujęcia wody11
Ujęcia wody pitnej

Stacje uzdatniania wody
Wydajno
Nazwa /
ść
lokalizac
(m3
ja
/dobę)

Nazwa
ujęcia /
lokalizacja

Rodzaj: wody
podziemne lub
wody
powierzchniowe

1.

Krasne

podziemne

135

-

-

2.

Skieblewo

podziemne

384

-

-

3.

Lipsk

podziemne

382

Lipsk

382

Lp.

Wydajność
(m3 /dobę)

Długość sieci kanalizacyjnej to zaledwie 9,8 km. Występuje ona wyłącznie w mieście
Lipsk. Na terenie gminy, a konkretnie w mieście Lipsk funkcjonuje jedna oczyszczalnia
ścieków - biologiczna z podwyższonym usuwaniem biogenów. Oczyszczalnia została
zmodernizowana w 2010 r. i działa bez zarzutu. Obecnie ścieki z terenów wiejskich gminy

10
11

dane z UG Lipsk
dane z UG Lipsk
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dowożone są do oczyszczalni ścieków w Lipsku, gdzie w 2010 r. wybudowano punkt zlewny
ścieków dowożonych.
Tabela Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków12
Stan na dzień
Wyszczególnienie

Lp.

j.m.
31.12.2014r.
Miasto Lipsk – ok. 80,19 %,

1.

Wskaźnik skanalizowania gminy*

%
teren wiejski gminy – 0%

2.

Długość sieci kanalizacji sanitarnej

km

9,8

3

Połączenia wodociągowe prowadzące do
budynków mieszkalnych.

szt.

277

3.

Ilość zbiorników bezodpływowych na ścieki

szt.

76 (Lipsk), 197 (cała gmina)

4.

Ilość ścieków powstających na terenie
gminy

m3/rok

56.000

Tabela Oczyszczalnie ścieków komunalnych - stan na dzień 31.12.2014r.13

Nazw
a /lokalizacja

Liczba
mieszkańców

Oczyszczalnia 2.494
ścieków
w
Lipsku

Liczba
obsługiwanych
mieszkańców
2000

Przepustowość
% udział
Typ
projektowa
obsługiwanych
oczyszczalni
mieszkańców
(m3 /d)
80,19

430

biologiczna z
podwyższony
m usuwaniem
biogenów

Na obszarze gminy Lipsk funkcjonują również przydomowe oczyszczalnie ścieków.

12
13

dane z UG Lipsk
dane z UG Lipsk
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Tabela Przydomowe oczyszczalnie ścieków - stan na dzień 31.12.2014r.
Rodzaj
Nazwa/ lokalizacja

Liczba

przydomowej
oczyszczalni

szt.

Ilość osób
podłączona
do
oczyszczalni

Sposób utylizacji osadów

ul. Saperów, Lipsk

biologiczna

1

4

oczyszczalnia ścieków w
Lipsku

Skieblewo

biologiczna

1

3

oczyszczalnia ścieków w
Lipsku

Kurianka

drenaż rozsączający 1

7

oczyszczalnia ścieków w
Lipsku

Kurianka

drenaż rozsączający 1

5

oczyszczalnia ścieków w
Lipsku

ul. Zamiejska, Lipsk

drenaż rozsączający 1

2

oczyszczalnia ścieków w
Lipsku

ul. Saperów, Lipsk

biologiczna

1

5

oczyszczalnia ścieków w
Lipsku

ul. Zamiejska, Lipsk

biologiczna

1

1

oczyszczalnia ścieków w
Lipsku

Nowy Lipsk

drenaż rozsączający 1

2

oczyszczalnia ścieków w
Lipsku

Skieblewo

biologiczna

1

1

oczyszczalnia ścieków w
Lipsku

Kurianka

drenaż rozsączający 1

2

oczyszczalnia ścieków w
Lipsku

Krasne

roślinna

1

7

oczyszczalnia ścieków w
Lipsku

ul. Zamiejska, Lipsk

drenaż rozsączający 1

2

oczyszczalnia ścieków w
Lipsku

Skieblewo

drenaż rozsączający 1

4

oczyszczalnia ścieków w
Lipsku

Żabickie

drenaż rozsączający 1

3

oczyszczalnia ścieków w
Lipsku

Żabickie

drenaż rozsączający 1

9

oczyszczalnia ścieków w
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Rodzaj
Nazwa/ lokalizacja

Ilość osób
podłączona
do
oczyszczalni

Liczba

przydomowej
oczyszczalni

szt.

Sposób utylizacji osadów

Lipsku
Nowy Lipsk

osad czynny

1

3

oczyszczalnia ścieków w
Lipsku

Starożyńce

drenaż rozsączający 1

2

oczyszczalnia ścieków w
Lipsku

Bartniki

drenaż rozsączający 1

4

oczyszczalnia ścieków w
Lipsku

Na terenie gminy Lipsk nie ma centralnego źródła ciepła. Mieszkańcy gminy Lipsk
czerpią energię cieplną z indywidualnych palenisk domowych i zbiorczych. Osiedla bloków
w mieście Lipsk mają kotłownie zbiorcze. Gmina Lipsk nie jest dotychczas zgazyfikowana.
Na analizowanym obszarze nie ma magistrali przesyłowych gazu ziemnego, w gminie
funkcjonuje system gazownictwa bezprzewodowego, którego dystrybucja prowadzona jest
przez prywatnych dostawców.
Tabela Zaopatrzenie w ciepło - stan na dzień 31.12.2014r.
Lp
.

Moc kotłowni

Jedno
stka
miary

Wyszczególnienie

(w MW)

Sieć cieplna
1. Udział mieszkańców korzystających z ciepła
sieciowego w ogólnej liczbie mieszkańców gminy

Rodzaj ogrzewania

13 %

3,18

Budynki
prywatne

Budynki
użyteczności
publicznej

Sklepy, wspólnoty
mieszk.

1.

olejowe

8

8

6

2.

węglowe

75

6

5

3.

wykorzystujących biomasę / drewno / itp.

1003

1

2

Sieć gazowa
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1. Udział mieszkańców korzystających z gazu
sieciowego w ogólnej liczbie mieszkańców gminy

0
%

2. Długość sieci gazowej

km

0

Tabela Wykaz kotłowni

Lp.

Adres kotłowni

Moc
grzewcza

Rodzaj
ogrzewania

- kW
1.

Roczne
zużycie
opału
litry/tony

Uwagi

Samorządowe Przedszkole
w Lipsku,
115

olejowe

14 703 l.

indywidualna

210

olejowe

11 500 l.

indywidualna

175

olejowe

21 000 l

indywidualna

96

olejowe

6 000 l

indywidualna

25

węglowe

15,0 ton

indywidualna

25

węglowe

17.0 ton

indywidualna

20

węglowe

13.0 ton

indywidualna

102 990 l
115 260 ton

zbiorcza – ogrzewa - 5
budynków (104
mieszkań)

16-315 Lipsk ul. Miejska 4
2.

Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Lipsku,
16-315 Lipsk ul. Rynek 23

3.

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Lipsku,
16-315 Lipsk ul. Rynek 7

4.

5.

6.

Poczta Polska 16-315
Lipsk ul. Żłobikowskiego 2
Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w
Lipsku ul. Kościelna 3
Zakład Gospodarki
Komunalnej w Lipsku
ul. Stolarska 3

7.

8.

Budynek Mieszkalny w
Lipsku ul. Kościelna 5
(była agronomówka)
Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Lipsku ul. Pusta

1 x 400

olejowe
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Lp.

Adres kotłowni

Moc
grzewcza

Rodzaj
ogrzewania

- kW
1 x 400
9.

11.

zbiorcza – ogrzewa - 2
budynki (42 mieszkania)

12.

13.

14.

15.

Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Nowodworska
Wspólnota Mieszkaniowa
w Lipsku ul. Szkolna 3
(budynek 12-rodzinny
Wspólnota Mieszkaniowa
w Lipsku ul. Szkolna 5
(budynek 18-rodzinny)

olejowe

37 690 l.

2120

węglowa

56 160 miał

zbiorcza – ogrzewa -14
budynków /192
mieszkania/

100

olejowe

8 000 l.

indywidualna
indywidualna

140

Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-UsługowoHandl. ATC PLASTIK,
16-315 Lipsk

50 - bud.
administr.

ul. Jermakowicza 12

50 - bud.
usługowy

Urząd Miejski i Bank
Spółdzielczy w Lipsku, ul.
Żłobikowskiego 4/2 budynek wspólny
Posterunek Policji

40

35

W Lipsku ul. Rynek
16.

Uwagi

pellet

Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Lipsku ul. Batorego
260

10.

Roczne
zużycie
opału
litry/tony

Wspólnota Mieszkaniowa

olejowe

20 000 l.

olejowe

4 000 l.
2 kotłownie
indywidualne

olejowe

4 000 l.

węgiel
kamienny

22.0 t

węgiel

14.0 t

kamienny

indywidualna

indywidualna

80

olejowe

10 000.0 l

Indywidualna (bud. 24rodzin.)

60

węgiel
kamienny

18.0 ton

indywidualna

80

węgiel
kamienny

6.0 ton

w Lipsku ul. Batorego 18
17.

Wspólnota Mieszkaniowa
w Lipsku ul. Rynek 6/6A

18.

Ochotnicza Straż Pożarna
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Lp.

Moc
grzewcza

Adres kotłowni

Rodzaj
ogrzewania

- kW

Roczne
zużycie
opału
litry/tony

w Lipsku ul. Stolarska
19.

Uwagi

indywidualna

PPU-H ROLMET

60

olejowe

4 000 l

indywidualna

670

drewno

570 m3

indywidualna

drewno

31.0 m3

50

węgiel

6.0 ton

indywidualna

18

olejowe

3 000,0 l

indywidualna

225

olejowe

21 000,0 l

indywidualna

Lipsk ul. Jermakowicza
20.

Zespół Szkół
Samorządowych w Lipsku,
ul. Szkolna 1,
16-315 Lipsk,

21.

ROL-BUD Toczyłowscy,
Michalczuk Sp.J.
ul. Pusta 38, 16-315 Lipsk

22.

BIEDRONKA, ul. Pusta
16-315 Lipsk

23.

24.

Placówka Straży
Granicznej w Lipsku ul.
Pusta
Sklep ,,MIŚ”w Lipsku

indywidualna

ul. Kościelna
25.

50

Sklep ,,ARKA” w Lipsku
ul. Kościelna

26.

27.

Sklep ,,CENTRUM”
Lipsku ul. Kościelna

w

drewno

30 m3

węgiel

9.0 ton

55

kamienny

60

pellet

indywidualna

indywidualna
10.0 ton

Świetlica wiejska w
Rygałówce3,

indywidualna
17

olejowe

3 000 l

16–315 Lipsk,
28.

Stowarzyszenie Inicjatyw
Społeczno-Gospodarczych
w Kuriance, 16-315 Lipsk
(budynek byłej szkoły
podstawowej)

indywidualna
75

olejowe

4 000 l
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Lp.

Adres kotłowni

Moc
grzewcza

Rodzaj
ogrzewania

- kW
29.

Roczne
zużycie
opału
litry/tony

Szkoła Podstawowa w
Bartnikach,

Uwagi

indywidualna
115

olejowe

7 000 l

16-315 Lipsk
30.

Szkoła Podstawowa w
Rygałówce 3,

indywidualna
90

olejowe

9 000 l

16-315 Lipsk

Zmiany klimatu, kwaśne deszcze, dziura ozonowa, degradacja chemiczna gleb jest
wynikiem wpływu człowieka na środowisko. Emisja do atmosfery gazów: dwutlenku węgla,
dwutlenku siarki, tlenków azotu jest głównym problemem ekologicznym. Źródłem tych
gazów jest spalanie paliw, głównie dla celów energetycznych. Należy podejmować działania
zmierzające do zmniejszenia energochłonnych procesów produkcyjnych, zmianę struktury
zużywanych paliw, a także wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz
bezemisyjnych. W Polsce głównym źródłem energii cieplnej jest węgiel kamienny. W sezonie
grzewczym następuje więc wzrost emisji pyłowo – gazowej na terenach zabudowy
zagrodowej i mieszkaniowej. Największy problem emisji zanieczyszczeń z procesów spalania
jest w sektorze komunalno – bytowym, gdzie głównie ze względu na wysokie ceny oleju
opałowego i brak dostępności w wielu gminach do sieci gazowych używa się jako paliwo
węgiel kamienny. W sezonie grzewczym następuje więc wzrost emisji pyłowo – gazowej na
terenach zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej nie podłączonej do ogólnych systemów
ciepłowniczych. System zaopatrzenia gminy w ciepło ma charakter rozproszony.
Zadanie własne, jakim jest gospodarka odpadami, gmina Lipsk przekazała Związkowi
Komunalnemu „Biebrza”, który w tym celu powstał. Członkiem Związku gmina jest od 2001
r. i uczestniczy w realizowanym przez Związek projekcie pn. „Biebrzański system gospodarki
odpadami”. Na terenie gminy prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów u źródła, tj. w
miejscu ich powstawania, będąca efektem realizacji I etapu wspomnianego wyżej projektu.
Od 1 lipca 2013 r. zorganizowaną zbiórką odpadów objętych jest 100 % mieszkańców gminy,
przy

czym

selektywną

zbiórkę

odpadów

prowadzi

ok.

50

%

mieszkańców.

W ramach zbiórki odbierane są: papier i makulatura, plastik, szkło, metal (puszki, drobny
złom). System zapewnia również zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz tzw.
30
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elektrozłomu. Utworzono również ewidencję miejsc występowania azbestu, a także ewidencję
umów na odbiór odpadów komunalnych. W 2006 r. opracowano i uchwalono też Program
Ochrony Środowiska (aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lipsk na lata
2012 – 2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019 wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko uchwalono 28.05.2013 r.). Uchwalono też Plan Gospodarki Odpadami oraz w
2007 r. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipsk na lata
2007-2032” (data uchwalenia: 15.10.2007 r.).

Tabela Ilość odpadów na terenie gminy w roku 2014 r.
Odpady komunalne

Odpady niebezpieczne

(Mg)

(Mg)

875.5

57,4 (azbest)

Tabela Składowisko odpadów na terenie gminy - obecnie zrekultywowane, nieczynne.

Lp.

Gmina/lokalizacja

1

Kol. Lipsk, działka
o nr geod. 112/1

Data
rozpoczęcia
eksploatacji
1995

Data
zakończenia
eksploatacji

Powierzchni
a (ha)

2011

1,2 ha

Uwagi
Składowisko zostało
zamknięte w 2011 r. i
zrekultywowane w 2012r.

Na obszarze gminy planuje się budowę przejścia granicznego z Białorusią. Inwestycja
ta została ujęta w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - części terenów wsi
Lipszczany w gminie Lipsk, powiat augustowski, zatwierdzonym Uchwałą Nr V/38/07 Rady
Miejskiej w Lipsku z dnia 26 marca 2007 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego Nr 105, poz. 930 z dnia 10 maja 2007 r. Planowany pod
inwestycję obszar obejmuje powierzchnię 25,79 ha w obrębie wsi Rakowicze i Lipszczany, z
czego ok. 5 ha to grunty Skarbu Państwa, wykupione specjalnie na potrzeby budowy przejścia
granicznego z Białorusią. Pozostałe tereny stanowią własność prywatną i są użytkowane
rolniczo. Teren jest uzbrojony w sieć wodociągową. Miejscowemu samorządowi zależy
bardzo na budowie i uruchomieniu tego przejścia.
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d) przedsiębiorczość
Sektor gospodarki składa się z pięciu zasadniczych działów: rolnictwo, leśnictwo,
przemysł, usługi i turystyka. W zakres problematyki przemysłu wchodzą struktura branżowa,
struktura własności, wielkość zakładów ich rozmieszczenie i koncentracja oraz liczba
zatrudnionych osób. Szczególną uwagę należy zwrócić na MŚP, które służą zaspokojeniu
rynku lokalnego a ich rozwój może wypłynąć na zmniejszenie bezrobocia.
Lipsk jest gminą o charakterze usługowo-rolniczym i turystycznym. Rolnictwo na
obszarze gminy Lipsk stanowi dominujący sektor gospodarki. Na terenie gminy działalność
produkcyjną prowadzą w większości małe i średnie przedsiębiorstwa, zatrudniające od 5 do
10 osób. Ich liczba na przestrzeni czasu utrzymuje się na mniej więcej takim samym poziomie
i wynosi ok. 10 zakładów. Zajmują się one m. in. produkcją okien z PCV, produkcją
pomników, przetwórstwem drewna.
Firmy usługowe działające na terenie gminy zaspokajają podstawowe potrzeby przede
wszystkim ludności lokalnej. Z powodu niewielkiej liczby zakładów produkcyjnych, usługi zaraz po rolnictwie - stanowią główną gałąź lokalnej gospodarki. Jeśli chodzi o działalność
usługową, to dominuje w niej przede wszystkim handel, usługi leśne oraz usługi remontowo –
budowlane.
W systemie CEIDG w spisie przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą
na terenie gminy Lipsk aktywnych obecnie jest 167 podmiotów14. Spośród aktywnych
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy Lipsk największy
udział mają jednostki usługowe. Największe firmy posiadające swoją siedzibę i prowadzące
swoją działalność na terenie gminy to:
- PPUH „A.T.C” PLASTIK Sych, Nieścier, Filipiak Sp.jawna, Lipsk, ul.Jermakowicza 12,
- ROLMET – Boguszewski, Borodziuk, DaduraSp.jawna, Lipsk, ul.Jermakowicza 12,
- ROLBUD – Toczyłowscy, Michalczuk Sp.jawna, Lipsk, ul. Pusta 38,
- „MAXBUD” Paweł Trochimowicz, Lipsk, ul. Stolarska 9,
- Centrum Wielobranżowe „ARKA” Bożena Skokowska, Lipsk, ul. Kościelna 35,
14

(wg stanu na lipiec 2015r.).
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- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Fabian Drapczuk, Lipsk, ul.Kościelna 2, Rynek 22B,
- sklep spożywczo-przemysłowy „MIŚ” Kozłowski Henryk, ul. Miejska 1.
Gmina dąży do rozwoju również poprzez pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych. Należy
nadmienić, że występuje duże zainteresowanie inwestorów zewnętrznych budową farm
fotowoltaicznych. Gmina posiada odpowiednie tereny pod lokalizację tych inwestycji. Na
uwagę zasługuje fakt, że na terenie gminy w miejscowości Kol. Lipsk na powierzchni ok.
7600 m2 w 2013 r. powstała już taka farma o mocy 0,2688 MW na gruncie dzierżawionym
od Gminy Lipsk i jest ona zainteresowana tego typu inwestycjami - nie szkodzą one
środowisku i przynoszą wymierne korzyści gminie.
Istotną rolę w sferze produkcyjnej odgrywa infrastruktura ekonomiczna - instytucje z
otoczenia biznesu, na którą składają się banki i inne instytucje finansowe, inkubatory
innowacyjności i przedsiębiorczości, parki naukowo - technologiczne, a także agencje
rozwoju, instytucje doradcze, konsultingowe i szkoleniowe oraz organizacje wystawowe i
promocyjne. Na obszarze gminy wyżej wymienione instytucje praktycznie nie występują,
pojawiają się jedynie sporadycznie. Ich powstawanie i rozwój konieczne są do wzrostu i
rozwoju gospodarczego obszaru.
Znaczącą rolę w rozwoju przedsiębiorczości odgrywa szeroki i swobodny przepływ
ludności, towarów i usług. Szansą rozwoju przedsiębiorczości jest też planowane przejście
graniczne z Białorusią, zarówno jako element przedsiębiorczości, jak i turystyki. Mając to na
uwadze miejscowy samorząd czyni usilne starania o budowę i otwarcie przejścia granicznego
z Białorusią w Lipszczanach. W początkach lat 90-tych zakupiony został na ten cel obszar
inwestycyjny w miejscowości Lipszczany o pow. ok. 7 ha gruntów. Dodatkowo, przy
wsparciu władz wojewódzkich został też opracowany i zatwierdzony uchwałą Nr V/38/07
Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 marca 2007 r. (ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego Nr 105, poz. 930 z dnia 10 maja 2007 r.) miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego części terenów wsi Lipszczany w gminie Lipsk, powiat
augustowski związanych z drogowym przejściem granicznym.
Przejście graniczne będzie sprzyjało także rozwojowi turystyki. Potencjał turystyczny gminy
Lipsk tkwi w niezwykle cennych, unikatowych walorach przyrodniczych. I jest praktycznie
niewykorzystany. Główną barierą rozwoju turystyki na terenie gminy jest brak infrastruktury
technicznej (brak zwodociągowania części terenów zabudowy kolonijnej, kanalizacji na
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terenie wiejskim gminy, zły stan techniczny dróg). Jest to problem podstawowy, z którego
wynikają wszystkie pozostałe. Na terenie gminy zarejestrowane są zaledwie cztery kwatery
agroturystyczne. Jest też jedno dobrze wyposażone pole namiotowe (łazienki, toalety, kuchnia
turystyczna). Oferta gastronomiczna jest dość uboga i funkcjonuje tylko w mieście Lipsk dwa bary szybkiej obsługi. Przez teren gminy przebiegają jednak ciekawe szlaki turystyczne.
Jednym z nich jest szlak wodny rzeką Biebrzą, związany bezpośrednio z niepowtarzalnymi
walorami przyrodniczymi Biebrzańskiego Parku Narodowego. Swój początek bierze on w
Rogożynku – jednym z sołectw gminy Lipsk, biegnie przez Lipsk, Sztabin, Goniądz i dalej do
Wizny, gdzie Biebrza łączy się z Narwią. Długość całego szlaku wynosi 145,7 km od
Rogożynka do Wizny, średnio - co 19 km - znajduje się pole namiotowe.
Potencjałem są również ciekawe szlaki rowerowe, szczególnie ciekawe ze względów
przyrodniczych, łącznie o długości ok. 150 km. W szczególności:
 Zachodni szlak turystyczny Lipsk – Jałowo – Szuszalewo – Kamienna Stara i Nowa
– Ostrowie Biebrzańskie – Nowy Lipsk – Lipsk (pod względem botanicznym, z
punktu widzenia fitocenoz, jest to jedno z najciekawszych miejsc w Polsce).
 Szlak turystyczny dolinami Haciłówki i WołkuszankiLipsk – Skieblewo – Wołkusz
– Bartniki – Starożyńce – Kurianka - Lipsk (Walory przyrodnicze i krajobrazowe
szlaku określają doliny rzek: Haciłówki, Wołkuszanki, Pierstunki oraz Biebrzy, a
także południowo-wschodni fragment Puszczy Augustowskiej).
 Szlak północno-zachodni Lipsk – Jastrzębna II – Balinka – Kozi Rynek – Kuriańskie
Bagno –Leśniczówka Hanus – Krasne – Skieblewo – Batorówka – Lipsk
 Szlak rowerowy dolinami górnej Biebrzy, Niedźwiedzicy i Nurki (prowadzi on
terenami BPN i jego otuliną)15.
Niestety szakli nie podlegają żadnemu monitoringowi, ani też konserwacji, nie są również
wyposażone w żadną infrastrukturę turystyczną.

e) bezrobocie
Najważniejszą kwestią w walce z bezrobociem16 jest likwidacja jego przyczyn.
Prowadzona jest ona przeważnie poprzez pracę socjalną zmierzającą do mobilizacji
15
16

Zob.: www.lipsk.pl
GSRP Lipsk 2012-2020
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potrzebujących w poszukiwaniu zatrudnienia. Wśród osób bezrobotnych znajdują się osoby
młode absolwenci szkół, którzy coraz częściej w poszukiwaniu pracy migrują w inne rejony
Polski, jak też za granicę (w szczególności Anglia, Niemcy). Gmina powinna skoncentrować
wysiłki na uruchomieniu odpowiednich mechanizmów, które w perspektywie przyniosłyby
ofertę pracy dla ludzi młodych. Osoby bezrobotne często wykazują brak aktywności w
rozwiązywaniu problemów przyjmując postawę roszczeniową wobec instytucji świadczących
pomoc. Skutkuje ono utrwalonymi negatywnymi wzorcami zachowań np. nadużywaniem
alkoholu. Wobec osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem należy
uruchamiać oprócz działań osłonowych także nowe formy aktywizujące i wspierające do
samodzielnego przezwyciężenia trudnych sytuacji.
Kierunki działań podejmowane w celu walki z bezrobociem przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Lipsku, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku i Urząd Miejski w Lipsku to:
 Objęcie pracą socjalną osób długotrwale bezrobotnych, tak by zachęcić je do
systematycznego poszukiwania zatrudnienia. Udzielanie osobom bezrobotnym
wszechstronnej pomocy w zakresie poradnictwa.
 Objęcie pomocą materialną rodzin dotkniętych problemem bezrobocia.
 Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Lipsku w zakresie rozwoju form
zatrudnienia na terenie gminy:
- organizowanie prac społecznie użytecznych,
- organizowanie prac interwencyjnych i robót publicznych,
- promowanie szkoleń,
- tworzenie na terenie gminy klimatu sprzyjającego potencjalnym inwestorom mogących
tworzyć nowe miejsca pracy.
Obecnie17 bezrobotni zarejestrowani na terenie województwa podlaskiego to 60,0 tys. osób,
zaś stopa bezrobocia na Podlasiu kształtuje się na poziomie 13% . Bezrobocie na obszarze
Gminy Lipsk wg stanu na dzień 31.12.2014r. przedstawia się następująco: zarejestrowano
381 bezrobotnych, w tym 184 kobiety, 197 mężczyzn.
Tabela Wielkość i struktura bezrobocia w gminie Lipsk

17

stan na koniec kwietnia 2015r.
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Bezrobotni zarejestrowani
Rok

Ogółem

Mężczyźni

Kobiety

2011

419

205

214

2012

423

220

203

2013

465

255

210

2014

381

197

184

Udział bezrobotnych zarejestrowanych
w liczbie ludności w wieku produkcyjnym
2011

12,1%

10,9%

13,6%

2012

12,4%

11,8%

13,0%

2013

13,5%

13,7%

13,3%

2014

11,1%

10,6%

11,7%

Źródło: Urząd Statystyczny w Białymstoku - Dane dla jednostki podziału terytorialnego

f) budżet Gminy Lipsk
Szczególne znaczenie ma ekonomiczny aspekt realizacji Strategii. Dochody budżetu
gminy na rok 2015 r. planuje się w wysokości 18 342 025 zł, w tym dochody majątkowe 842 920 zł, a dochody bieżące - 17 499 105 zł. Wydatki budżetu gminy na rok 2015 r. planuje
się w wysokości 17 910 561 zł., w ty wydatki bieżące to 16 229 632 zł., a wydatki majątkowe
to 1 680 929 zł. Nadwyżkę budżetu w wysokości 431 464 zł planuje się przeznaczyć na:
1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 239 464 zł;
2) planowana spłatę rat pożyczek w kwocie – 192 000 zł.
Z wstępnych prognoz nie zapowiada się zmiana źródeł dochodów składających się na budżet
gminy. Finansowanie planowanych zadań do realizacji nie będzie możliwe bez uzyskania
wsparcia środkami pochodzącymi z programów pomocowych oraz bez konieczności
zaciągania kredytów długoterminowych zarówno komercyjnych jak i preferencyjnych. Gmina
jest aktywna, na jej terenie realizowanych jest szereg projektów infrastrukturalnych. Poniżej
w tabeli podano wykaz inwestycji zrealizowanych w okresie 2000 – 2015 z udziałem środków
pomocowych.
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Tabela Wykaz inwestycji zrealizowanych przez gminę Lipsk w okresie 2000 – 2015
z udziałem środków pomocowych i własnych.
Lp.

zadanie

1

2000 r. - „Budowa samodzielnej kotłowni olejowej w budynku Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku” Zamontowano kocioł firmy
HYDROTHERM OT-175 SI o mocy 175 kW.

2

2000 r. –„ Budowa samodzielnej kotłowni olejowej w budynku Samorządowego
Przedszkola w Lipsku”
Zamontowano kocioł firmy HYDROTHERM OT-110 SI o mocy 115 kW.

3

2000 r. –„ Budowa samodzielnej kotłowni olejowej w budynku w Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Lipsku”
Zamontowano kocioł firmy HYDROTHERM OT-210 SI o mocy 210 kW.

4

A2000 r. -„ Budowa samodzielnej kotłowni olejowej w budynku w Szkole
Podstawowej w Bartnikach”
Zamontowano kocioł firmy HYDROTHERM OT-110 SI o mocy 115 kW.

4

2000 r. –„ Budowa samodzielnej kotłowni olejowej w budynku w Szkole Podstawowej
w Rygałówce”.
Zamontowano kocioł firmy HYDROTHERM OT-90 SI o mocy 90 kW.

5

2001 r. –„ Rozbudowa wodociągu we wsi Doliczany”, obejmująca wsie Siółko i
Rygałówka o dł. sieci 2490 mb., dł. przyłączy - 1220 mb, ilości przyłączy - 32 szt.

6

2003 r. –„ Budowa samodzielnej kotłowni opalanej biomasą w Szkole Podstawowej w
Lipsku”. W miejsce istniejących 3 kotłów Rumia 530 opalanych węglem kamiennym,
zamontowano 4 kotły opalane biomasą - drewnem firmy Heitzman HS – 110 o łącznej
mocy 440 kW / 4 x 110 kW/ Ponadto w listopadzie 2005 roku dodatkowo zmontowano
jeden kocioł typu MODERATOR o mocy 250 kW opalany drewnem.. Łączna moc
kotłowni wynosi 690 kW.

7

2003 r. - „Modernizacja drogi gminnej Lipsk-Kurianka-Dulkowszczyzna-JacznikiSiółko o długości 4508 mb” (potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni
żwirowo-gruntowej na długości 4508 m).

8

2004 r. - „Przebudowa drogi gminnej Nr 2746 B /ul. Jermakowicza do drogi wojew.
Augustów - Granica Państwa/ na odcinku o długości 1,26 km” (potrójne
powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowo-gruntowej na długości 1260 m).
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zadanie

9

2004 r. –„Przebudowa drogi gminnej Nr 2747 B / ul. Grodzieńska do drogi wojew.
Augustów - Granica Państwa/ na odcinku o długości 1,044 km” (potrójne
powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowo-gruntowej na długości 1044).

10

2004 r. –„Budowa wodociągu wraz z przyłączami we wsiach : Kurianka, Kol. Lipsk,
Nowy Rogożyn, Stary Rogożyn, Rogożynek, Dulkowszczyzna i Jaczniki oraz na terenie
zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej przy ul. Pustej w Lipsku” o długości sieci
37.823 mb., długości przyłączy - 8734 mb., ilość przyłączy - 119 szt.

11

2004 r. - „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lipsku, obejm. 3 zadania /kanaliz. z
przyłącz przy ul. Batorego i Rybackiej, kanaliz. z przyłącz., kanał tłoczny i
przepompownia przy ul. Słonecznej, Górnej, Saperów oraz Zamiejskiej, Miejskiej,
Kasztanowej i Ogrodowej” o długości sieci 1974 mb., ilość przyłączy - 56 szt., 2
przepompownie ścieków.

12

2004 r. –„Budowa wodociągu wiejskiego wraz z przyłączami w miejscowościach
Skieblewo, Kurianka, Żabickie, Kol. Lipsk oraz stacji wodociągowej w Skieblewie” o
długości sieci 21 636 mb, dł. przyłączy - 7022 mb., ilość przyłączy - 98 szt.

13

2004 r. –„Remont bloku sportowego przy Szkole Podstawowej w Lipsku”.

14

2006 r. - „Adaptacja pomieszczeń budynku remizy OSP w Lipsku na potrzeby
społeczności lokalnej”

15

2006 r. - „Przebudowa drogi gminnej 102787B Siółko – Kopczany w km 0+000–
4+590” (potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej na odc. 4590 m)

16

2006 r, - Obiekty małej architektury Gminnego Ośrodka Rekreacji w Lipsku, tj.
urządzenia rekreacyjne do Gminnego Ośrodka Rekreacji i pola namiotowego w Lipsku
(kosze na śmieci (40 litrów, kosz BULWAR na worki) 10 szt., stojak na rowery (4stanowiskowy) 3 szt., kosze na śmieci (75 litrów, ocynkowane) 7 szt., ławki betonowe
bez oparcia 2 szt., ławki betonowe z oparciem 2 szt., stół pingpongowy na utwardzone
podłoże 1 szt., stoły rekreacyjne na utwardzone podłoże bez oparć, do gry w karty 2
szt., gazony na kwiaty – 2 szt., grill rekreacyjny – 2 szt.

17

2007 - Zagospodarowania pola namiotowego w Lipsku (osłona w.c., wiata grzybek na
12 osób, wiata grill i 2 kabiny sanitarne).

18

2007 r. - Rozbudowa Gminnego Ośrodka Rekreacji w Lipsku,(sieć zewnętrzna wodkan., budynek sanitariatu, kuchni turystycznej, instalacja wod-kan. do proj. budynków,
instalacja elektryczna zewn. i wewn.), wiata-stojak na rowery, wiata 8 osobowa – 7 szt.,
osłony śmietnika, przebieralnia, pojemnik na śmieci).

19

2007 r. - Zagospodarowanie terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
elementami małej architektury (zestaw zabawowy, 3 huśtawki sprężynowce, huśtawka
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zadanie
„Koniki”)

20

2007 r. - Zakup i montaż urządzeń do kompleksowego rozwiązania pomiaru stężenia
tlenu w komorach biologicznych oraz sterowania napowietrzaniem na istniejącej
oczyszczalni ścieków w Lipsku koszt ogółem brutto 31.110,00 zł;.

21

2007 r. - Modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku przy ul.
Rynek 23, (wymiana instalacji c.o., montaż dodatkowych hydrantów, wymiana stolarki
na okna i drzwi z PCV, wymiana okien w małej Sali, docieplenie ścian budynku
styropianem, docieplenie stropów piwnic, remont łazienek)

22

2008 r. - Remont budynku Szkoły Podstawowej w Bartnikach, w całości środki własne;

23

2008 r. - Remont budynku Szkoły Podstawowej w Rygałówce (docieplenie budynku,
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, posadzek, instalacji wod. – kan., c. o. i
elektrycznej), w całości środki własne;

24

2008 r. - Przebudowa budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku wraz z
doposażeniem bloku żywieniowego, w całości środki własne;

25

2008 r. - Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół
Samorządowych w Lipsku „Orlik” w ramach rządowego programu „Moje Boisko Orlik
– 2012”.

26

2010 r. - Budowa mostu drogowego, przez rzekę Biebrzę za kwotę: 911.504,31 zł
brutto, dofinansowanie ze środków NPDL 2008 – 2011 kwotą 405 000,00 zł,
Całkowita wartość zadania wyniosła 927.504, 31 zł.;

27

2010 r. - Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Lipsk oraz kanalizacji sanitarnej,
deszczowej, wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Lipsku o wartości 4.757.496 zł.
Łączne dofinansowanie - 2 981 517 zł.
Inwestycja obejmuje dwa duże wodociągi w 15-tu wsiach gminy :
Krasne, Podwołkuszne, Jasionowo, Wyżarne, Nowy Lipsk (21,781 km), zasilany z
hydroforni we wsi Krasne wraz z modernizacją tej hydroforni,
oraz we wsiach Starożyńce, Bartniki, Kol. Bartniki, Nowe Leśne Bohatery, Stare Leśne
Bohatery, Wołkusz, Lubinowo, Kopczany, Rakowicze, Lichosielce oraz
Lipszczany(21,684 km (11,842 km + 9,842 km), zasilany z hydroforni we wsi
Skieblewo wraz z sieciową pompownią wody we wsi Rakowicze
oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w rejonie ulic
Pustej, Zakościelnej, Jaśminowej i Stolarskiej, w tym: 1646 mb kanalizacji, w tym :
712,1 mb sieci kanalizacyjnej i 933,9 mb kanalizacji deszczowej oraz 347,9 mb sieci
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wodociągowej,
budowa punktu zlewnego ścieków dowożonych oraz kontenerowej stacji odwadniania
osadu na terenie oczyszczalni ścieków w Lipsku.

28

2010 r. - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku o
wartości 888.920,32 zł, dofinansowanie - 417.721,84 zł. Dodatkowo z własnych
środków wybudowano na zewnątrz budynku platformę dla potrzeb osób
niepełnosprawnych o wartości 168.324,82 zł;

29

2010 r. - Dostosowanie budynku do potrzeb pacjentów oraz zakup nowego sprzętu
medycznego w celu podniesienia standardu usług medycznych przez SP ZOZ w
Lipsku” z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007 - 2013 w wysokości 90 % kosztów kwalifikowanych
projektu.

30

2011 r. - Przebudowa i remont ciągu komunikacyjnego w gminie Lipsk, obejmującego
drogi gminne Nr 102760B i Nr 102758B oraz drogę powiatową Nr 1238B o łącznej
długości 11.907 km” (wykonanie nawierzchni asfaltowej na nawierzchni potrójnie
powierzchniowo utrwalonej oraz nawierzchni gruntowo-żwirowej o łącznej długości
11 907 mb,
Koszt brutto na – 3 314 721,15 zł, w tym : dofinansowanie z NDPOL 2008-2011 –
1.618.285 zł, środki własne– 1.521.944,75 zł, środki Powiatu Augustowskiego –
174.491,40 zł;

31

2013 r. – „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipsk” - 100 %
środków pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Białymstoku – usunięto 117,124 Mg wyrobów zawierających azbest za
kwotę 56.620,56 zł

32

2014 r. – „Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku”- etap
I (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian, fundamentów),
zrealizowane ze środków własnych gminy – 63.573,87 zł,

33

2014 r. – „Termomodernizacja budynku remizy OSP w Bartnikach” (docieplenie ścian,
stropu, docieplenie i wymiana posadzek, rozbiórka pieców fizycznych i wykonanie
ogrzewania elektrycznego, zrealizowana ze środków własnych gminy - 38.722,96 zł,

34

2014 r. – „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipsk” - 100 %
środków pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Białymstoku, usunięto 57,416 Mg wyrobów zawierających azbest za kwotę
23.484,36 zł
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Lp.

zadanie

35

2014 r. – Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Lipsku – wartość ogółem – 94.295,90 zł zrealizowana ze środków
własnych gminy - w 2013 r.

36

2015 r. - „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipsk” - 73 %
środków, tj. 5.149,30 zł pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Białymstoku, 27%, tj. 1.905,02 zł środki własne gminy Lipsk,
usunięto 17,59 Mg wyrobów zawierających azbest za kwotę 7.054,32 zł

37

2015 r. – „Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku”- etap
II (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian, fundamentów),
zrealizowane ze środków własnych gminy – 74 tys. zł

38

2014 – 2015 r. – Budowa garażu na samochód strażacki przy remizie OSP w Lipsku ze
środków własnych gminy. Koszt łączny 97 tys. zł, w tym w 2015 r. – 50 tys. zł

39.

2015 r. – Zakup samochodu specjalnego do transportu środków gaśniczych dla OSP w
Lipsku – łączny koszt – 269 440 zł, w tym środki gminy – 54 440 zł, Komendant
Główny PSP – 100 tys. zł, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Białymstoku – 50 tys. zł, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w
Białymstoku – 50 tys. zł. i Zarząd Główny Związku OSP RP w Warszawie - 15 tys. zł.

40.

2015 r. - Remont budynku socjalnego w Starych Leśnych Bohaterach ze środków
własnych gminy – koszt ogółem – 17 tys. zł.

41.

2015 r. – Zakup i montaż urządzeń wyposażenia w Stacji Uzdatniania Wody w Lipsku.
Koszt ogółem – 146 tys. zł, w tym dofinansowanie z PROW – 89 tys. zł, środki własne
– 57 tys. zł.

42

2015 r. - Budowa odcinka oświetlenia ulicznego na ul. Saperów w Lipsku. Koszt
ogółem 22 tys. – środki własne gminy.

43.

2015 r. - Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego –
część II, administracja samorządowa. Koszt całkowity w latach 2014-2015 – 196 197 zł,
w tym dofinansowanie z RPOWP – 166 767 zł, środki własne 29 430 zł. Wydatki
poniesione w 2015 r. – 129 506,72 zł (majątkowe 61 511 zł).

44.

2015 r. - Budowa i remont chodników w ul. Stolarskiej w Lipsku – zaplanowane środki
70 000 zł (w tym majątkowe 16 000 zł)

g) środowisko naturalne
Obszar gminy Lipsk, pod względem przyrodniczym, rozległe torfowiska Doliny
Biebrzy z mozaiką wód, szuwarów, turzycowisk, zakrzaczeń i enklaw leśnych. W części
41

Id: BEC827F8-3B0B-4C15-A283-A6A40D8D924A. Projekt

Strona 41

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Lipsk do roku 2020

północnej przechodzą one w obniżenie sandrowe porosłej puszczą Równiny Augustowskiej.
Różnorodność siedlisk i zbiorowisk roślinnych stwarza warunki dla egzystencji setek
gatunków świata zwierzęcego - niekiedy rzadkich, a nawet ginących. Stąd tak wielka wartość
tej krainy jako "żywego laboratorium" unikatowej w skali Europy przyrody.
Ze względu na przyrodniczą wartość część obszaru gminy została objęta europejską siecią
Natura 2000. Na terenie gminy Lipsk występują PLH200008 Dolina Biebrzy, PLB200006
Ostoja Biebrzańska, PLH200005 Puszcza Augustowska i PLB200002 Puszcza Augustowska.
Tabela Ochrona przyrody
Powierzchnia
Lp.

Wyszczególnienie

Sposób wprowadzenia*

Ilość w
gminie

w ha
ogółem w gminie

Parki narodowe
1.

Biebrzański Park Narodowy

Rozporządzenie Rady Ministrów
1.756
(Dz. U. 1993.86.399)

59.223

1.756

Obszary chronionego krajobrazu
1.

Uchwała Nr XII/89/15 Sejmiku
Puszcza i Jeziora Augustowskie Województwa Podlaskiego z dn.
22.06.2015 r.

1

69.574,
99

4.723,98

Uchwała Nr XII/93/15 Sejmiku
Województwa Podlaskiego z dn.
22.06.2015 r.

1

28.442,
27

4.531,33

PLB 200002 Puszcza
Augustowska

Rozp. Min.
Śr.(Dz.U.2011.25.133)

4.963,5

134.37
7,7

4.963,5

PLB 200006 Ostoja Biebrzańska

Rozp. Min. Śr.
(Dz.U.2011.25.133)

4.890,2

148.50
8,8

4.890,2

PLH 200005 Ostoja
Augustowska

Decyzja Wykonawcza Komisji
Europejskiej (Dz.U.UE z
dn.23.01.2015r. nr L18/1).

1

105.76
6,1

PLH 200008 Dolina Biebrzy

Decyzja Wykonawcza Komisji
Europejskiej (Dz.U.UE z
dn.23.01.2015r. nr L18/1).

1

121.00
2,6

2.
Dolina Biebrzy

Obszary Natura 2000
1.

2.

3.

4.

-

-
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Zgodnie z zapisami Studium Kierunków i uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego
na terenie gminy Lipsk występują następujące obszary NATURA 2000:
1) obszary specjalnej ochrony ptaków:


OSO „Puszcza Augustowska” PLB200002 Obszar obejmuje kompleks leśny

Puszczy Augustowskiej, leżący na pograniczu Równiny Augustowskiej i Kotliny
Biebrzańskiej. Obszar ten pokrywają urozmaicone drzewostany (ok. 90% powierzchni), które
w wielu fragmentach zachowały naturalny charakter. Dominują bory, wśród których
szczególną uwagę zwracają dobrze zachowane bory wilgotne i bory bagienne. Duże
powierzchnie zajmują olsy, miejscami występują dobrze zachowane grądy. Główną rzeką jest
Wołkuszanka, uchodząca przez Kanał Augustowski do Niemna. W południowo-zachodniej
części obszar obejmuje dolinę Rospudy. Tereny odlesione zajmują użytki zielone. Ostoja
ptasia o randze europejskiej E 24. Występuje co najmniej 40 gatunków ptaków z Załącznika I
Dyrektywy Ptasiej. W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej
następujących gatunków ptaków: bąk, błotniak stawowy, bocian czarny, cietrzew, dzięcioł
białogrzbiety, dzięcioł trójpalczasty, dzięcioł zielonosiwy, gadożer, głuszec, kania czarna,
kania ruda, kraska, orlik krzykliwy, żuraw, włochatka, podgorzałka, puchacz, trzmielojad, w
stosunkowo wysokim zagęszczeniu występuje błotniak łąkowy.


OSO Natura 2000 „Ostoja Biebrzańska” PLB200006 . Torfowiska Doliny Biebrzy

są zasilane ciekami, a także wodami podziemnymi i wysiękowymi. Dominującymi
siedliskami na Obszarze Natura 2000 Ostoja Biebrzańska są siedliska mokradłowe: zalewane
wodami rzecznymi lub podtapiane wodami podziemnymi torfowiska niskie ze zbiorowiskami
turzycowymi i turzycowo-mszystymi, corocznie zalewane wodami rzecznymi mułowiska i
torfowiska porośnięte szuwarami właściwymi, bagienne olsy, okresowo zalewane
przyrzeczne równiny madowe oraz odwodnione i zagospodarowane torfowiska ze
zbiorowiskami łąkowymi. Torfowiska doliny Biebrzy są największym, prawie nie
zmienionym kompleksem torfowisk dolinowych w Europie Środkowej i Zachodniej. Koryto
rzeki Biebrzy z licznymi meandrami i starorzeczami w różnym stadium zarastania ma
naturalny charakter. Rezultatem naturalnego charakteru rzeki są rozległe, coroczne zalewy.
Na Obszarze Natura 2000 Ostoja Biebrzańska gniazduje wiele gatunków ptaków związanych
ze środowiskiem bagiennym. Występują tu izolowane stanowiska lęgowe gatunków
borealnych, a także gatunków, których centrum zasięgu geograficznego znajduje się w strefie
tajgi i tundry Ponadto Kotlina Biebrzańska ma ogromne znaczenie dla wielu gatunków
43
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ptaków żerujących oraz wypoczywających w czasie corocznych wędrówek. Dla ptaków
siewkowatych, wymagających rozległych, podmokłych obszarów, Biebrza stanowi jedną z
najważniejszych ostoi w Europie Środkowej. Obszar Natura 2000 Ostoja Biebrzańska
pokrywa się w znaczącej części ze specjalnym obszarem ochrony siedlisk Dolina Biebrzy.

2) projektowane specjalne obszary ochrony siedlisk:


Ostoja Augustowska, kod obszaru PLH 200005

Ostoję Augustowską charakteryzuje rozległy i zwarty kompleks lasów, w którym przeważają
bory sosnowe i świerkowe. Znajdują się tu fragmenty lasów o charakterze naturalnym, w tym
z drzewostanami 180-letnimi sosnowymi i świerkowymi, w których drzewa osiągają do 40 m
wysokości. Obszar cechuje się dużą liczbą otoczonych przez torfowiska jezior
dystroficznych. W ostoi duże powierzchnie zajmuje olszyna bagienna, fragmentarycznie
wykształca się grąd. Poza lasami występują łąki kośne i pastwiska. Północno-zachodnią część
obszaru zajmuje bezleśny kompleks torfowisk ciągnących się wzdłuż Rospudy. Obszar jest
ostoją takich zagrożonych ssaków jak ryś (Lynx lynx), wilk (Canis lupus), wydra (Lutra
lutra) i bóbr (Castor fiber). Na terenie chronionym znajdują się dobrze zachowane naturalne
siedliska borowe i torfowiskowo-bagienne, jak również duża liczba stanowisk rzadkich i
zagrożonych gatunków roślin naczyniowych, z których sześć jest umieszczonych w
Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. W Ostoi Augustowskiej występują stanowiska
kilkunastu gatunków storczykowatych, a także jedyne w Polsce stanowisko podejźrzona
wirginijskiego (Botrychium virginianum). Na terenie Ostoi Augustowskiej znajdują się dwa
obszary chronionego krajobrazu: Puszcza i Jeziora Augustowskie i Dolina Rospudy oraz
następujące rezerwaty: "Łempis", "Kukle", "Perkuć", "Mały Borek", "Starożyn", "Kuriańskie
Bagno", "Kozi Rynek", "Jezioro Kalejty", "Stara Ruda", "Głuszec", "Monkinie", "Brzozowy
Grąd", "Jezioro Kolno", "Ostoja Bobrów Marycha", "Pomorze", "Tobolinka". Obszar Ostoja
Augustowska w dużej mierze pokrywa się z obszarem specjalnej ochrony ptaków Puszcza
Augustowska (PLB200002)


PLH 200008 Dolina Biebrzy
Dolina Biebrzy jest bardzo ważnym miejscem gniazdowania, żerowania i odpoczynku

dla ptactwa wodno-błotnego. W dolinie Biebrzy odnotowano 271 gatunków ptaków, z czego
ponad 180 gnieździ się mniej lub bardziej regularnie. Unikalnym gatunkiem w skali
światowej jest wodniczka - drobny ptak wróblowaty zasiedlający otwarte tereny bagienne.
Jest tu ich ok 3 tysięcy, co stanowi niemal 20% światowej populacji. Równie cenne i rzadkie
44
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w skali Europy gatunki to orlik grubodzioby , dubelt , uszatka błotna , rybitwa białoskrzydła.
Dolina Biebrzy jest też ważnym "przystankiem" dla migrujących kaczek, gęsi i żurawi.
Stwierdzono tu obecność 48 gatunków ssaków. W Twierdzy Osowiec znajduje się
największe w Polsce północno-wschodniej skupisko kolonii zimujących nietoperzy. Znajduje
się tu największa w kraju ostoja łosia (ok. 400 sztuk). Z pozostałych ssaków na uwagę
zasługują: wilk, wydra i łoś. Nazwa Biebrzy pochodzi prawdopodobnie od słowa bóbr, od
wieków nad rzeką żyły bobry.

Nad Biebrzą żyją również jenoty, piżmaki, borsuki, lisy,

gronostaje, sarny i jelenie. W wodach żyje około 36 gatunków ryb, m.in. szczupaki, sumy i
węgorze, a także klenie i brzany.
Na terenie gminy występuję także pomniki przyrody.
Tabela Pomniki przyrody
Lp.

Numer ewidencyjny

Rodzaj obiektu
(drzewo, głaz itd.)

Gatunek

Lokalizacja

1

246.S

grupa drzew

9 odrzewi
europejskich

przy osadzie
służbowej leśnictwa
Jasionowo we wsi
Krasne – dom nr 68

2.

450

grupa drzew

lipa drobnolistna
– 3 szt.

Wołkusz, dom nr 5

Zagrożenia środowiska18 - jakość powietrza atmosferycznego zależy przede
wszystkim od emitowanych, (wprowadzanych) bezpośrednio lub pośrednio, substancji
powstających w wyniku działalności człowieka. Główne rodzaje i ilości zanieczyszczeń
emitowanych do atmosfery powstają w wyniku spalania różnego rodzaju paliw. Substancje
chemiczne wprowadzane do powietrza w największych ilościach to: CO2, SO2, NO2, pył, CO.
Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza są instalacje energetyczne oraz ciągi
komunikacyjne (zanieczyszczenia powstające przy spalaniu paliwa samochodowego).
Dwutlenek siarki emitowany jest przede wszystkim przez kotłownie lokalne, przy spalaniu
zanieczyszczonego węgla. Tlenki azotu pochodzą ze spalania węgla, koksu, gazu i benzyn
(transport samochodowy). Pyły - emitowane są do atmosfery wraz ze spalinami
pochodzącymi ze spalania paliw stałych. Średnie stężenie zanieczyszczeń emitowanych do
powietrza w okresie zimowym jest kilka razy wyższe niż w okresie letnim.

18

zgodnie z Programem Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Lipsk n/Biebrzą do 2014
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Źródłem zanieczyszczenia środowiska naturalnego może być hałas. Hałas można
podzielić na:
 przemysłowy,
 komunalny ( w miejscach publicznych, w pomieszczeniach mieszkalnych),
 komunikacyjny.

Wykres 1. Poziomy hałasu odczuwane przez człowieka.19
Opis: Poziomy hałasu: A) granica słyszalności, B) szept, C) szelest liści, D) szum fal morskich, E) głośna
rozmowa, F) odkurzacz, G) muzyka rockowa, H) silnik odrzutowy, I) granica bólu.

Na terenie gminy nie występują zakłady przemysłowe oraz obiekty uciążliwe pod
względem emisji hałasu do środowiska, przekraczające normy. Najpoważniejszymi źródłami
emisji hałasu są ciągi komunikacyjne.
Promieniowanie

elektromagnetyczne

to

stosunkowo

nowe

zanieczyszczenie

środowiska. Na terenie gminy nie ma urządzeń wytwarzających: pole elektryczne lub
magnetyczne stałe, pole elektryczne i magnetyczne o częstotliwości 50 Hz wytwarzane przez
stacje i linie elektroenergetyczne oraz promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące w
zakresie 0,001-300 000 MHz.
Wśród szkodliwych dla środowiska, rodzajów promieniowania powodowanego przez
działalność człowieka, wyróżnia się:
 promieniowanie jonizujące, pojawiające się w wyniku użytkowania zarówno
wzbogaconych, jak i naturalnych substancji promieniotwórczych w energetyce
jądrowej, ochronie zdrowia, przemyśle, badaniach naukowych,
19

Autor: Dawid Tracz.
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promieniowanie niejonizujące, pojawiające się wokół linii energetycznych wysokiego
napięcia,

radiostacji,

przemysłowych,

pracujących

urządzeń

silników

łączności,

elektrycznych

domowego

sprzętu

oraz

instalacji

elektrycznego

i

elektronicznego.
Nadmierne dawki promieniowania działają szkodliwie na człowieka i inne żywe
organizmy, stąd ochrona przed szkodliwym promieniowaniem jest jednym z ważnych zadań
ochrony środowiska.
Źródłem zasilania w energię elektryczną gminy Lipsk jest stacja 110/15 kV
zlokalizowana w Dąbrowie Białostockiej. Zasilanie odbywa się dwoma liniami.
Rozprowadzenie energii elektrycznej do poszczególnych odbiorców odbywa się w większości
poprzez napowietrzny system sieci SN 15 kV. Stan techniczny sieci jest różny w zależności
od odcinka. Zasilania indywidualnych odbiorców dokonuje się poprzez układ sieci SN, które
na wielu odcinkach wymagają modernizacji lub remontu. Na terenie gminy zlokalizowanych
jest szereg stacji transformatorowych słupowych.
Do punktowych źródeł promieniowania niejonizującego należą także, m.in.:
 pojedyncze nadajniki radiowe,
 urządzenia

emitujące

pole

elektromagnetyczne

pracujące

w

zakładach

przemysłowych, ośrodkach medycznych oraz będące w dyspozycji miejskiej policji i
straży pożarnej oraz straży granicznej.
Na terenie gminy Lipsk zlokalizowanych jest 5 stacji telefonii komórkowej, w tym :
-

3 na terenie wiejskim gminy w miejscowościach: Kol. Lipsk, Kopczany i

Rakowicze oraz 2 stacje w mieście Lipsk. W przypadku stacji bazowych telefonii
komórkowej pola elektromagnetyczne są wypromieniowywane na bardzo dużych
wysokościach, w miejscach niedostępnych dla ludzi.
Brak stałego monitoringu, na obszarze gminy Lipsk, w zakresie elektromagnetycznego
promieniowania niejonizującego uniemożliwia ocenę stopnia zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego wokół obiektów i urządzeń będących jego źródłem.
Transport jest poważnym źródłem zanieczyszczenia środowiska. W ostatnich latach w
Polsce nastąpił gwałtowny rozwój transportu drogowego, a wraz z nim pojawiły się nowe
zagrożenia środowiska. Prawie dwukrotnie wzrosła liczba prywatnych samochodów.
Towarzyszy temu niedostateczny rozwój sieci dróg, autostrad, co powoduje zatory, korki i
47
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większą emisję substancji i hałasu do środowiska. Spaliny i hałas komunikacyjny stwarzają
duże zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi. Wzrastająca liczba samochodów, często
starych, wyeksploatowanych – to także źródło dużej ilości odpadów. Zagrożeniem
środowiska jest więc transport pod każdą postacią, a więc drogowy, kolejowy, jak i wodny
oraz linie energetyczne, w tym katastrofy komunikacyjne drogowe i kolejowe oraz katastrofy
związane z transportem materiałów niebezpiecznych. W przypadku awarii (uszkodzenia)
cystern lub w następstwie katastrofy drogowej czy kolejowej, istnieje realne zagrożenie
skażenia ludności i środowiska wokół wymienionych tras przewozu. Zagrożenie dla ludności
stwarzają również awarie na stacjach paliw płynnych i gazowych.
Wymienione zagrożenia środowiska mogą stopniowo znacznie pogarszać jakość życia
mieszkańców. W przypadku awarii (uszkodzenia) cystern lub w następstwie katastrofy
drogowej istnieje realne zagrożenie skażenia ludności i środowiska wokół wymienionych tras
przewozu. Zagrożenie dla ludności stwarzają również zakłady, które w procesie
technologicznym wykorzystują gazy toksyczne, a także stacje i dystrybutory paliw płynnych.
Bezpieczeństwo

ludności

wiąże

się

z

przeciwdziałaniem

zagrożeniom

cywilizacyjnym, powodowanym przez wszelkiego typu awarie infrastruktury technicznej
stwarzające zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, katastrofy wywołane przez siły natury.
Znaczna jest także chemizacja rolnictwa. To wszystko dodaje się do zagrożeń wywołanych
transportem surowców i produktów naftowych, przesyłaniem innych substancji, pracą
urządzeń podatnych na pożar i wybuch.
Zagrożeniami dla środowiska, jakie mogą wystąpić na terenie gminy są:
 powodzie,
 huragany,
 pożary,
 susze,
 gradobicia,
 awarie urządzeń infrastruktury technicznej,
 zagrożenia ekologiczne.
Na terenie gminy mogą powstać groźne w skutkach pożary. Zagrożonymi rejonami są
jednostki osadnicze, w których dominuje zabudowa niska i zwarta wykonana z materiałów
palnych. Gwałtowne burze z gradobiciem, czyniące znaczne spustoszenia w zagrodach
i na polach są również dużym zagrożeniem dla środowiska przyrodniczego.
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Susza, powoduje wyschnięcie cieków, obniżenie się poziomu wód gruntowych,
znaczne obniżenie się poziomu wód w rzekach. Skutkiem suszy jest więc zwiększenie stężeń
zanieczyszczeń w wodach, śnięcie ryb w rzekach, usychanie upraw rolnych i leśnych.

h) Rzeźba terenu, zasoby geologiczne, surowce mineralne, gleby
Pod względem fizyczno - geograficznym obszar gminy leży w obrębie mikroregionu
Kotliny Biebrzańskiej i obejmuje Poziom Sztabińsko - Wołkuszański i Wzgórza Lipskie.
Obszar gminy Lipsk charakteryzuje się bogatym ukształtowaniem powierzchni – bogactwem
falistych i pagórkowatych wzgórz w strefie moreny czołowej, płaskich i falistych obszarów
moren dennych, płaskich dolin rzecznych oraz równinnych lekko zwydmionych obszarów
sandrowych, pokrytych przeważnie lasami. Można stwierdzić, że na obszarze gminy Lipsk
dominuje rzeźba pagórkowata. Poziom Sztabińsko -Wołkuszański (pow. 406 km2) tylko w
niewielkim stopniu obejmuje swym zasięgiem teren gminy Lipsk. Gleby tego poziomu należą
do kompleksów żytnich i są raczej słabe. Lasy stanowią ponad 60% powierzchni tego
mikroregionu. Są to głównie bory, częściej mieszane niż sosnowe, łęgi, olsy i grądy. Wzgórza
Lipskie (pow. 93 km2) charakteryzują się zmienną rzeźbą terenu z przewagą pagórkowatej
moreny dennej i czołowej. Wzniesienie waha się w granicach od ok. 150 do ponad 170 m
n.p.m. i poza granicami kraju ciągnie się aż po okolice Grodna na Białorusi. Ponad 80%
powierzchni terenu zajmują gleby żyzne, stanowią je głównie kompleksy żytnie dobre i
bardzo dobre. Znaczne tereny porastają łęgi olszowo-jesionowe. Jeziora na tym terenie nie
występują. Głównym ciekiem wodnym jest rzeka Biebrza20.
Gleby organiczne, na terenie gminy Lipsk, występują głównie w dolinie Biebrzy. Na
grądach śródtorfowych wykształciły się gleby mineralne brunatno – rdzawe wytworzone ze
żwiru gliniastego zalegające na żwirze piaszczystym. Na obszarach wysoczyznowych
dominują gleby rdzawe, wytworzone z piasków luźnych i słabo gliniastych oraz gleby pyłowe
wytworzone z piasków gliniastych lekkich21. Na całkowitą powierzchnię gminy 18 442 ha - użytki rolne (z dominacją gruntów ornych) zajmują 11.651 ha, co stanowi 63,18
% tej powierzchni. Lasy i grunty leśne to 4.133 ha – 22, 41 % powierzchni gminy. Około 50
% gruntów ornych zajmują gleby V i VI klasy bonitacyjnej. Gleby IV a i IV b to 46,8 %
ogólnej powierzchni gruntów ornych, natomiast gleby III a i III b stanowią tylko 2,3 %
powierzchni.
20

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lipsk n/Biebrzą,
Białystok, 2001, s. 13 i nast.
21
Program Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Lipsk n/Biebrzą do 2014 r., październik 2005, s. 16
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Tabela Gleby na obszarze gminy Lipsk22
Powierzchnia

Użytki rolne

Ogółem

(w ha)

Nieużytki rolne
(w ha)

(w ha)

I klasa

II klasa

III klasa IV klasa V klasa

VI klasa

Iva-514
-

-

13341 ha

III a – 5
IVb-

III b - 34

3069

1142

3593

2090
Grunty zdewastowane (w ha)
Grunty zdewastowane wymagające rekultywacji:

0

Grunty zdegradowane wymagające rekultywacji:

0

Grunty zdewastowane poddane rekultywacji:

1,2

Grunty zdegradowane poddane rekultywacji:

0

Zgodnie z prawem geologicznym i górniczym przez pojęcie terenu górniczego należy
rozumieć przestrzeń objęta przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych
zakładu górniczego. Bliźniaczym pojęciem jest obszar górniczy, w obrębie którego
dozwolone jest prowadzenie działalności koncesjonowanej w zakresie eksploatacji,
podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji czy podziemnego składowania
odpadów oraz prowadzenia robót górniczych niezbędnych do wykonywania koncesji.
Zgodnie z przepisami prawa obszar górniczy podlega wpisowi do rejestru obszarów
górniczych. Na terenie gminy Lipsk występują następujące obszary górnicze: Lipsk I, Lipsk
Kolonie, Kopczany, Bartniki II, Żabickie I, Lipsk III, Żabickie II, Bartniki III, Lipszczany II,
Starożyńce II.23

22

dane z Urzędu Gminy Lipsk
23 projekt Studium Uwarunkowań I Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta I Gminy Lipsk Nad
Biebrzą
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Tabela Zestawienie terenów górniczych w gminie Lipsk
L.P.

Nazwa złoża
kruszywa

Lokalizacja

Powierzchnia obszaru

Powierzchnia

górniczego

terenu
górniczego

1

2

Lipsk I

Lipsk
Kolonie

3

4

Kopczany

Bartniki II

Działka nr
geod. 111/1 w
Lipsku

6 891m2

12 565m2

Działki nr
geod. 105,
106/2 we wsi
Kolonie Lipsk

Pole A - 31 805m2

Pole A - 38 642m2

Pole B - 24 655m2

Pole B - 29 622m2

Działki nr
geod. 49/2,
49/3 obręb
Kopczany

1,93ha

2,76ha

1,96ha

2,81ha

13 220m2

19 426m2

18 620m2

29 960m2

19 991m2

19 991m2

19 449m2

24 406m2

Działki nr
geod. 162, 165
obręb Bartniki

5

Żabickie I

Działka nr
geod. 172 w
miejscowości
Żabickie

6

Lipsk III

Działki nr
geod. 114, 115
we wsi
Kolonie Lipsk

7

8

9

Żabickie II

Bartniki III

Lipszczany
II

Działka nr
geod. 174 w
miejscowości
Żabickie, dz.
nr geod. 242 w
Skieblewie
Działki nr
geod. 100, 101
obręb Bartniki
Działki nr
geod. 4, 7, 9,
11, 13, 15, 17,
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20 obręb
Dolinczany,
dz. nr geod.
315 we wsi
Rakowicze
10

11

Starożyńce
II

Działki nr
geod. 457/1,
457/2 w
miejscowości
Starożyńce

Żabickie

Działki nr
227,229

26 446m2

26 446m2

19 991m2

19 99 m2

Ponadto decyzją Starosty Augustowskiego znak: GP.6528.1.2015 z dnia 16.04.2015
roku została zatwierdzona dokumentacja geologiczna złoża piasku ze żwirem w miejscowości
Bartniki, Gmina Lipsk na działce nr 53/3, obręb 0001 Bartniki z zasobami na dzień
31.12.2014 r. w ilości 893.056 ton zasobów bilansowych w kat. C1.
Starosta Augustowski wydał dwie decyzje dotyczące rekultywacji gruntów poeksploatacyjnych:

1) na złożu LIPSK II w obrębie działek nr geod. 114 i 115 we wsi Lipsk. W decyzji z
dnia 27.11.2012r. uznano zakończenie rekultywacji na w/w gruntach. W ramach rekultywacji
wykonano wyprofilowanie skarp wyrobiska do bezpiecznego kąta nachylenia oraz
wyrównanie spągu wyrobiska;
2) zobowiązanie do wykonania rekultywacji gruntów w obrębie działek nr geod. 341,
342, 631, 532, 633 po eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Starożyńce I" gm. Lipsk do
dnia 31.05.2015r. Decyzja z dnia 27.01.2015r. jako kierunek rekultywacji określiła rolny.

i) wody
Obszar gminy Lipsk znajduje się w zlewni rzeki Biebrzy i częściowo w zlewni rzeki
Niemen. Podstawową sieć hydrograficzną gminy stanowią rzeki: Biebrza, Wołkuszanka
i Niedźwiedzica z całym systemem drobnych strumieni i rowów. Brak jest jezior, występuje
jedynie niewielka ilość zagłębień bezodpływowych. Rzeki utrzymane są w II i III klasie
czystości. Najwyższe stany wód w rzekach występują w miesiącach lutym i marcu,
a najniższe w lipcu i sierpniu.
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Rzeka Wołkuszanka zaliczana jest do zlewni rzeki Niemen i na terenie gminy Lipsk
płynie 8,5 km odcinkiem. W latach osiemdziesiątych częściowo uregulowana, dziś odzyskuje
swój naturalny charakter.
Z terenów Sandru Augustowskiego wpływa do Biebrzy rzeka Niedźwiedzica
uregulowana na całej swojej długości. Jej długość na terenie gminy wynosi 7 km.
Rzeka Biebrza jest prawobrzeżnym dopływem Narwi III rzędu o powierzchni zlewni
7057,4 km2. Długość całkowita rzeki wynosi 155,3 km. Źródła rzeki znajdują się na południe
osady Nowy Dwór, na wysokości 162 m n.p.m., a połączenie z Narwią na wysokości 102,5 m
n.p.m. Początkowo płynie ona w kierunku północnym, później skręca na zachód. Niedaleko
miejscowości Krasnybór zmienia kierunek na południowo - zachodni, a w pobliżu Osowca
skręca na południe i uchodzi do Narwi w 248,5 km jej biegu. Spadki zwierciadła wody są
nierównomierne od 0,04 - 0,05°/°° w części centralnej doliny do prawie 13°/°° w okolicy
źródeł. Przeciętny spadek Biebrzy wynosi od kilku metrów w basenie północnym do
kilkudziesięciu w jej dolnym biegu.
Biebrza posiada charakter rzeki nizinnej. Płynie meandrując, tworząc liczne zakola i
starorzecza. W roku 1993 Kotlina Biebrzy wraz z fragmentami dopływów i bagien znalazła
się w nowo utworzonym Biebrzańskim Parku Narodowym. Biebrza w swym biegu natrafia na
przewężenia kotliny, które hamują odpływ wód. To powoduje długie utrzymywanie się na
torfowiskach zalewów wiosennych, jesiennych, a niekiedy i letnich, a zatem korzystne ich
uwodnienie. Wspomniane przewężenia dzielą Kotlinę Biebrzańską na cztery wyraźnie
zaznaczające się jednostki geomorfologiczne, nazywane basenami: basen Biebrzy górnej
(północny), basen Biebrzy środkowej (środkowy), basen Biebrzy dolnej (południowy) i basen
Wizny.
Tabela Wody powierzchniowe na terenie Gminy Lipsk
Gmina

Płynące

Stojące

Rowy

Razem

Lipsk

98

-

91

189

Źródło: Program Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Lipsk n/Biebrzą do 2014 r

Tabela Rzeki na terenie gminy- stan na dzień 31.12.2014r.
Lp.
1.

Nazwa rzeki

Źródła zanieczyszczeń

Biebrza

oczyszczalnia ścieków w Lipsku, spływy powierzchniowe
z terenów rolnych poddawanych chemizacji i nawożeniu
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Nazwa rzeki

Źródła zanieczyszczeń

2.

Niedźwiedzica

spływy powierzchniowe z terenów rolnych poddawanych
chemizacji i nawożeniu

3.

Wołkuszanka

spływy powierzchniowe z terenów rolnych poddawanych
chemizacji i nawożeniu

Lp.

Jeśli chodzi o podział hydrogeologiczny Polski, obszar gminy znajduje się w obrębie
regionu suwalsko-podlaskiego. Charakteryzuje się on naprzemianległym występowaniem
poziomów wodonośnych i serii poziomów słaboprzepuszczalnych. Szacowana miąższość
utworów wodonośnych w czwartorzędzie waha się od kilku do 30 m24.

j) klimat
Zgodnie z podziałem Polski na dzielnice i regiony rolniczo – klimatyczne
wg.

Gumińskiego,

obszar

gminy

należy

do

mazurskiej

dzielnicy

klimatycznej,

z charakterystycznymi napływami mas powietrza kontynentalnego.
Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 6,5°C (około 1,5°C niżej niż
w centralnej Polsce). Ma na to wpływ długa zima trwająca ok. 112 dni. Średnia temperatura w
styczniu spada do – 4,2°C, natomiast średnie temperatury letnich miesięcy są zbliżone do
temperatur w innych regionach kraju i wynoszą 16-17,5°C. Maksymalne temperatury notuje
się w sierpniu (35,1°C), minimalne temperatury występują w styczniu (najniższa notowana to
–35,6°C). Okres wegetacyjny trwa 180 - 190 dni, okres bez przymrozków – 72 dni. Roczna
suma opadów zawiera się w granicach 550-700 mm, ich maksimum przypada na lipiec i
wynosi 97,4mm. W roku występuje 140 dni z opadami, z tego 82 w okresie wegetacji. Wiatry
wieją głównie z zachodu (latem) oraz wschodu (zimą). Amplituda średnich miesięcznych
temperatur wynosi 21,2°C, natomiast amplituda wartości maksymalnych wynosi 70,7°C.

24

Ibidem…, s. 18 i nast.
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4. Analiza SWOT
Wybór właściwej drogi rozwoju i zarządzania strategicznego regionem musi
się opierać na rzetelnej analizie oddziaływania różnych czynników rozwoju. Zgromadzenie
wszelkich dostępnych i istotnych danych przy opracowani Strategii oraz ich analiza połączona
z wnioskowaniem stanowi podstawę przy opracowaniu tego typu dokumentów. Wiodącym
narzędziem stosowanym do oceny czynników rozwoju przy uwarunkowaniach wewnętrznych
i zewnętrznych jest analiza SWOT.
W ramach uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych analizowano następujące obszary:


sfera społeczna: zdrowie, opieka społeczna, bezpieczeństwo, edukacja, aktywność
społeczna, inicjatywy oddolne;



sfera kultury i rekreacji: kultura, zabytki, sport, turystyka;



sfera gospodarcza: bezrobocie, rynek pracy, podmioty gospodarcze, rolnictwo;



infrastruktura techniczna i komunalna: drogi, sieć wodociągowo - kanalizacyjna,
gospodarka odpadami, łączność, energetyka, ciepło, mieszkalnictwo;



środowisko naturalne: krajobraz, ochrona środowiska, surowce, zasoby naturalne, klimat;
Poniżej w tabeli przedstawiono mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia, które

wywierają istotny wpływ na istnienie i rozwój środowiska społecznego, gospodarczego i
naturalnego.
Analiza SWOT 25

Mocne strony

Uwarunkowania wewnętrzne
Słabe strony

sfera społeczna: zdrowie, opieka społeczna, bezpieczeństwo, edukacja, aktywność społeczna,
inicjatywy oddolne
-

organizacje pozarządowe, harcerze

-

bezrobocie,

-

dobre warunki mieszkaniowe,

-

brak opieki nad osobami starszymi,

-

wzrastająca aktywność obywatelska, istnienie -

systematycznie

wolnych zasobów siły roboczej,

ludności,

-

wzrastający poziom wykształcenia.

zmniejszająca

się

liczba

-

postępujący proces starzenia się społeczności,

-

niekorzystne

proporcje

w

strukturze

demograficznej ludności,

25

opracowanie na podstawie spotkania z mieszkańcami
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-

odpływ młodych, wykształconych ludzi

-

słabo rozwinięta infrastruktura
teleinformatyczna,

- brak lekarzy specjalistów.

sfera kultury i rekreacji: kultura, zabytki, sport, turystyka
-

rozwinięta sieć szlaków turystycznych,

-

basen do remontu,

-

bardzo dobrze wyposażone pole namiotowe,

-

brak infrastruktury agroturystycznej i bazy

-

aktywny ośrodek rękodzielniczy,

-

bogactwo kulturowe,

-

bogactwo i różnorodność twórczości ludowej,

umiejętnościami rękodzielniczymi -

-

miejsce

kultywowanie ich przeważnie przez osoby

kultu

noclegowej,
-

religijnego

(sanktuarium

maryjne),

małe zainteresowanie młodzieży

starsze,

-

tradycyjne budownictwo wiejskie,

-

słaba promocja walorów kulturowych,

-

kuchnia regionalna,

-

brak funduszy na ratowanie tradycyjnej

-

przyroda, krajobraz, czyste powietrze,

-

Muzeum Lipskiej Pisanki

-

Ekomuzeum

-

pozycja wydawnicza - Legendy Lipskie.

architektury drewnianej,
-

zanik tradycji architektonicznych w
budownictwie wiejskim.

sfera gospodarcza: bezrobocie, rynek pracy, podmioty gospodarcze, rolnictwo
-

tereny inwestycyjne,
współpraca podmiotów
samorządu
twórcy ludowi

gospodarczych

i

stopa bezrobocia,

- emigracja ludności w wieku produkcyjnym,
- niskie dochody i słaba siła nabywcza
mieszkańców
- krótki sezon wegetacyjny,
- słaba jakość gleb,
- Afrykański Pomór Świń
- przewaga rolnictwa tradycyjnego – niewielki
stopień specjalizacji.

infrastruktura techniczna i komunalna: drogi, sieć wodociągowo - kanalizacyjna, gospodarka
odpadami, łączność, energetyka, ciepło, mieszkalnictwo
-

dobry stopień zwodociągowania,

-

wysoka zasobność wód,

-

wysoka jakość wód

-

brak gazyfikacji,

-

dostateczna ilość ujęć wody,

-

niski

-

występowanie przyzagrodowych oczyszczalni
ścieków,

-

indywidualne kotłownie opalane drewnem,

-

dobry stan techniczny oczyszczalni ścieków

-

zły stan drogi wojewódzkiej nr 664 (od ronda
do granicy państwa)
stopień

skanalizowania

obszaru

wiejskiego gminy,
-

nieprawidłowa

gospodarka

ściekami

(nieszczelne szamba),
-

słaby stan techniczny ujęcia awaryjnego wody
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-

wdrożony

system

selektywnej

zbiórki

odpadów,
-

przy hydroforni w Lipsku
-

rozwinięta sieć dróg publicznych.

brak odpowiednich melioracji
szczegółowych,

-

słaby stan techniczny dróg,

-

Natura 2000,

-

zły stan techniczny kanalizacji sanitarnej w
mieście Lipsk

-

zły stan techniczny kanalizacji deszczowej w
mieście Lipsk

środowisko naturalne: krajobraz, ochrona środowiska, surowce, zasoby naturalne,
klimat
-

atrakcyjne położenie geograficzne

-

peryferyjne położenie,

-

niekorzystne położenie pod względem rynków

(turystycznie)
-

brak przemysłu uciążliwego dla środowiska,

-

stosunkowo czyste wody powierzchniowe,

-

niezdegradowane grunty,

-

niskie zanieczyszczenie powietrza,

-

obszary ochronny posiadające walory o

zbytu,
-

brak możliwości podejmowania działalności
gospodarczej w niektórych sferach –

międzynarodowym znaczeniu (Natura 2000:

intensywna produkcja rolna,
-

dzikie składowiska odpadów,

-

zanieczyszczenia środowiska związane z
brakami w infrastrukturze technicznej,

Dolina Biebrzy i Puszcza Augustowska),
-

wysokie walory krajobrazu wiejskiego,

-

duże pokłady kruszywa.

-

niska świadomość ekologiczna mieszkańców

-

niezrekultywowane żwirownie.

Uwarunkowania zewnętrzne
Szanse
- integracja z UE i wpływ środków
pomocowych,

Zagrożenia
- peryferyjne położenie gminy,
-

ruch ( zagrożenie - zły stan techniczny drogi,
brak objazdów, zanieczyszczenia

-

projektowane przejście graniczne,

-

współpraca przygraniczna

-

częste zmiany przepisów prawa,

-

inwestorzy zewnętrzni,

-

słaba współpraca z sąsiednimi powiatami,

-

niedostateczna pula środków finansowych w

-

turystyka przyrodnicza,

środowiska),

budżecie.
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-

Pogram Współpracy z NGO

-

regulacje ogólnokrajowe i międzynarodowe
zobowiązujące do podniesienia jakości
środowiska społecznego, gospodarczego i
naturalnego,

-

proces decentralizacji zarządzania,

-

postęp technologiczny.

Przytoczone w tabeli główne obszary tematyczne mocnych i słabych stron,
a także szans i zagrożeń oddziałujących na gminę są kwintesencją wypracowanej
w dyskusji listy szans i problemów. Właściwe ich odczytanie i pogrupowanie tematyczne
doprowadziło do skondensowanej listy zagadnień, z którymi należy się uporać w dążeniu
do osiągnięcia sukcesu podczas realizacji strategii. Rezultat analizy SWOT pozwolił
wypracować priorytety i działania Strategii.
Analiza SWOT została wypracowana na spotkaniu z przedstawicielami i mieszkańcami
gminy. Jednocześnie na tym spotkaniu wskazano na następujące kierunki rozwoju gminy:
1. infrastruktura techniczna

i społeczna - w tym drogowa i gospodarka wodno -

ściekowa, placówki publiczne
2. kultura, sport i turystyka historyczna
3. współpraca przygraniczna
4. tereny inwestycyjne
5. energia cieplna i elektryczna z OZE
6. sfera społeczna I edukacja ekologiczna
Gmina dysponuje wieloma atutami, od których racjonalnego wykorzystania zależy
powodzenie podejmowanych działań w ramach określonych celów strategicznych i zadań.
Wykonana analiza SWOT umożliwiła rozpoznanie i ocenę oraz ukazała potencjalne
zagrożenia i kierunki rozwoju.
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5. Kierunki rozwoju, wizja i misja
W części powyżej niniejszego opracowania została zdiagnozowana aktualna sytuacja
społeczno – gospodarcza gminy Lipsk. Zostały zidentyfikowane aktualne problemy mające
negatywny wpływ na rozwój gminy i warunki życia jej mieszkańców. Jak wynika z
powyższego rzeczą najważniejszą dla gminy jest osiągnięcie odpowiedniego stanu
infrastruktury technicznej, w tym szczególnie budowa, przebudowa lub zmiana nawierzchni
ulic miejskich i dróg gminnych, jak też wyposażenie terenu gminy w infrastrukturę wodnościekową.
W części poniżej określa się kierunki rozwoju gminy.
Planuje się następujące kierunki rozwoju gminy:
 rozwój infrastruktury technicznej
 rozwój kultury, sportu i turystyki
 ochrona atmosfery - energia cieplna i elektryczna z OZE
 rozwój sfery społecznej i edukacja ekologiczna
 poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców

Misja gminy Lipsk brzmi:

Misja

Miasto i gmina Lipsk jako ośrodek kulturalno - turystyczno - historyczny oparty na
twórczości ludowej i produkcji rolnej.

Powyższa misja będzie realizowana poprzez cele strategiczne, cele szczegółowe i
zadania, które są spójne z powiatową i wojewódzką Strategią Rozwoju. Ustalenia dokumentu
są spójne i kompatybilne z celami i zadaniami Strategii zrównoważonego rozwoju
województwa podlaskiego.
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6. Plan operacyjny Strategii - cele strategiczne, cele szczegółowe i
zadania
Strategia będzie realizowana przez cele strategiczne, obejmujące lata 2015-2020 oraz
przez cele szczegółowe i zadania w ramach każdego z celów długoterminowych strategicznych.
Cele strategiczne:
Cel strategiczny nr 1
Rozwój infrastruktury technicznej z uwzględnieniem ochrony środowiska

W tym cele szczegółowe :
1. Prawidłowa gospodarko wodno - ściekowa
W ramach powyższego celu planuje się następujące zadania:
1. Poprawa jakości wody pitnej - modernizacja i przebudowa ujęcia wody w mieście
Lipsk,
2. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej:
 budowa 3 zbiorczych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 25 m3/dobę
(Skieblewo, Kurianka, Krasne) wraz z systemem kanalizacji sanitarnej,
 budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w ilości 200 sztuk,
 budowa przepompowni ścieków przy ul. Nowodworskiej i przebudowa kanałów
sanitarnych w Lipsku oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Saperów w Lipsku.
2. Ochrona środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami
W ramach powyższego celu planuje się następujące zadania:
 Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów,
 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipsk.
3. Usprawnienie ruchu drogowego w gminie i mieście Lipsk oraz ograniczenie emisji do
atmosfery poprzez przebudowę dróg i ulic
W ramach powyższego celu planuje się następujące zadania:
 Przebudowa i budowa ulic na osiedlu przy ulicy Pustej w Lipsku,
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 Przebudowa odcinka ul. Rybackiej (nr G102735) w Lipsku,
 Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G102748 (od miejscowości Nowe Leśne
Bohatery do kaplicy,
 Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G102749 (od mostu na drodze powiatowej nr
1237B do kaplicy),
 Przebudowa ulicy Żłobikowskiego (nr G102737) w Lipsku o dł. 245 mb,
 Przebudowa drogi gminnej Nr G 102751 Skieblewo (od drogi powiat. Gruszki Rubcowo-Skieblewo do drogi powiatowej (Kurianka-Starożyńce) na odcinku
o długości 3690 mb, szer. 5,00 m,
 Przebudowa drogi gminnej Nr G 102799 we wsiach Dolinczany i Rygałówka
(wodociecz) na odcinku o długości 800 mb, szerokości 5,00 m,
 Budowa nawierzchni: poczwórne powierzchniowe utrwalenie/masa bitumiczna na
ulicach miejskich i drogach gminnych na długości ok. 20 km
 Budowa nawierzchni: poczwórne powierzchniowe utrwalenie/nawierzchnia żwirowa
na drogach gminnych na długości ok. 40 km,
 Przebudowa ulicy powiatowej Kościelnej w Lipsku Nr 2569B – odc. o dł. 330 mb.,
 Przebudowa ulicy powiatowej Saperów w Lipsku Nr 2572B o dł. ok. 1400 mb,
 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1235B Kurianka - Starożyńce - Bartniki - do drogi
powiatowej 1237B - odcinek o długości 5,2 km,
 Przebudowa drogi

powiatowej Nr 1237 B Kopczany – Bartniki – Wołkusz –

Sołojewszczyzna o dl. 11,080 km,
 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1238 B Kopczany – Dulkowszczyzna – Stary
Rogożyn – Rogożynek odcinek o dł. ok. 2 km,
 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236 B Lipsk – Rogożynek o dł. 3,814 km,
 Przebudowa ulicy Leśnej o dł. 338 mb,
 Przebudowa ulicy Zacisze o dł. 432 mb,

Cel strategiczny nr 2
Ochrona atmosfery - energia cieplna i elektryczna z OZE

W tym cele szczegółowe :
1. Ochrona atmosfery – energia cieplna :
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W ramach powyższego celu planuje się następujące zadania:
 Remont budynku Muzeum Regionalnego i bud. gospodarczego na działce nr 586,
położonej w Lipsku przy ul. Rynek 2 z zamianą ogrzewania piecowego na olejowe
 Termomodernizacja budynku byłej szkoły w Kuriance (wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej, docieplenie ścian, fundamentów) i przebudowa budynku ze zmianą
sposobu jego użytkowania na Środowiskowy Dom Samopomocy.
 Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku (wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian, fundamentów),
 Termomodernizacja (ocieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej)
i przebudowa z rozbudową oraz remont budynku byłej szkoły w Krasnem na potrzeby
świetlicy wiejskiej wraz z wymianą ogrzewania piecowego na ogrzewanie gazowe
(wymiana pokrycia dachowego, remont elewacji, założenie instalacji centralnego
ogrzewania i wymiana instalacji elektrycznej),
 Termomodernizacja (ocieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej) oraz
przebudowa i remont budynku byłej szkoły w Lipsku przy ul. Szkolnej na potrzeby
działających w gminie organizacji pozarządowych,
 Termomodernizacja (ocieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej)
i przebudowa oraz remont budynku byłej szkoły w Skieblewie na potrzeby świetlicy
wiejskiej,
 Termomodernizacja i remont

świetlicy w Kopczanach z zamianą ogrzewania

piecowego na elektryczne,
 Termomodernizacja (ocieplenie ścian i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej) oraz
remont budynku świetlicy w Rygałówce, zagospodarowanie przyległego terenu
i budowa boiska sportowego o nawierzchni trawiastej przy Szkole Podstawowej
w Rygałówce,
 Adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej w Starych Leśnych Bohaterach,
w części na świetlicę wiejską, w części na cele mieszkaniowe (mieszkania socjalne)
z zamianą ogrzewania piecowego na olejowe,
 Termomodernizacja i remont budynku socjalnego w Starych Leśnych Bohaterach,
 Termomodernizacja budynków zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej SM w
Lipsku - zadanie realizowane przez Spółdzielnie Mieszkaniową,
 Montaż kolektorów słonecznych na budynkach osób fizycznych w ilości – ok. 40 szt.,
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2. Ochrona atmosfery - energia elektryczna z OZE
 Montaż paneli fotowoltaicznych na osiedlach zabud. mieszk. wielorodz. spółdzielni
mieszkaniowej i wspólnot mieszkaniowych w Lipsku o łącznej mocy do 175 kW (ul.
Batorego 25 kW, ul. Pusta 2x25 kW, ul. Nowodworska 4x25 kW) - zadanie
realizowane przez Spółdzielnie Mieszkaniową lub wspólnoty mieszkaniowe.
 Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach osób fizycznych o mocy do 3,5 kW
w ilości – ok. 80 szt.,
 Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w mieście
i gminie Lipsk o łącznej mocy do 30 kW (szkoła podst. w Lipsku).

Cel strategiczny nr 3
Rozwój kultury, sportu, turystyki i rekreacji

W tym cele szczegółowe :
1. Rozwój gminy – inwestycje w zakresie sportu, turystyki oraz rekreacji.
W ramach powyższego celu planuje się następujące zadania:
 Przebudowa i modernizacja basenu kąpielowego przy ul przy ul. Batorego w Lipsku
wraz z budową studni głębinowej z infrastrukturą do celów zaopatrzenia tego basenu
w wodę,
 Budowa boiska do piłki ręcznej przy Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku o pow.
ok. 1000 m2,
 Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przyległego i budowa boiska
sportowego o nawierzchni trawiastej przy Szkole Podstawowej w Rygałówce,
 Budowa parkingu przy ul. Zakościelnej w Lipsku o pow. ok. 1760 m2 (80x22) zadanie realizowane przez Parafię,
 Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w Parku Miejskim w Lipsku.
 Budowa kompleksu ścieżek rowerowych na terenie gminy Lipsk o dł. ok. 11 km, szer.
ok. 1,5 m.
2. Rozwój gminy poprzez wsparcie inwestycji w sferze kultury i działalności
organizacji pozarządowych
W ramach powyższego celu planuje się następujące zadania:
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 Budowa sceny plenerowej przy M-GOK w Lipsku przy ul. Rynek,
 Termomodernizacja (ocieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej)
i przebudowa z rozbudową oraz remont budynku byłej szkoły w Krasnem na
potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z wymianą ogrzewania piecowego na ogrzewanie
gazowe (wymiana pokrycia dachowego, remont elewacji, założenie instalacji
centralnego ogrzewania i wymiana instalacji elektrycznej),
 Termomodernizacja (ocieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej) oraz
przebudowa i remont budynku byłej szkoły w Lipsku przy ul. Szkolnej na potrzeby
działających w gminie organizacji pozarządowych,
 Remont budynku Muzeum Regionalnego i bud. gospodarczego na działce nr 586,
położonej w Lipsku przy ul. Rynek 2 z zamianą ogrzewania piecowego na olejowe;
 Termomodernizacja (ocieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej)
i przebudowa oraz remont budynku byłej szkoły w Skieblewie na potrzeby świetlicy
wiejskiej,
 Termomodernizacja i remont

świetlicy w Kopczanach z zamianą ogrzewania

piecowego na elektryczne,
 Adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej w Starych Leśnych Bohaterach,
w części na świetlicę wiejską, w części na cele mieszkaniowe (mieszkania socjalne)
z zamianą ogrzewania piecowego na olejowe,

Cel strategiczny nr 4
Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców

W tym cele szczegółowe :
1. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zabezpieczenie potrzeb w zakresie
p.poż.
W ramach powyższego celu planuje się następujące zadania:
 Budowa garażu OSP w Rygałówce,
 Budowa garażu OSP w Lipsku,
2. Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez działania na rzecz wzrostu
zatrudnienia oraz podniesienie dostępności komunikacyjnej (przebudowę ulic
miejskich i dróg gminnych)
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W ramach powyższego celu planuje się następujące zadania:
 Budowa przejścia granicznego z Białorusią i rozwój współpracy międzynarodowej i
infrastruktury towarzyszącej,
 Pozyskanie inwestorów zewnętrznych
 Przebudowa i budowa ulic na osiedlu przy ulicy Pustej w Lipsku,
 Przebudowa odcinka ul. Rybackiej (nr G102735) w Lipsku,
 Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G102748 (od miejscowości Nowe Leśne
Bohatery do kaplicy),
 Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G102749 (od mostu na drodze powiatowej nr
1237B do kaplicy),
 Przebudowa drogi gminnej Nr G 102751 Skieblewo (od drogi powiat. Gruszki Rubcowo-Skieblewo do drogi powiatowej (Kurianka-Starożyńce) na odcinku
o długości 3690 mb, szer. 5,00 m,
 Przebudowa drogi gminnej Nr G 102799 we wsiach Dolinczany i Rygałówka
(wodociecz) na odcinku o długości 800 mb, szerokości 5,00 m,
 Budowa nawierzchni: poczwórne powierzchniowe utrwalenie/masa bitumiczna na
drogach gminnych na długości ok. 20 km
 Budowa nawierzchni: poczwórne powierzchniowe utrwalenie/nawierzchnia żwirowa
na drogach gminnych na długości ok. 40 km,
 Przebudowa ulicy powiatowej Kościelnej w Lipsku Nr 2569B – odcinek o długości
330 mb.,
 Przebudowa ulicy powiatowej Saperów w Lipsku Nr 2572B o dł. ok. 1400 mb,
 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1235B Kurianka - Starożyńce - Bartniki - do drogi
powiatowej 1237B - odcinek o długości ok. 5,2 km,
 Przebudowa drogi

powiatowej Nr 1237 B Kopczany – Bartniki – Wołkusz –

Sołojewszczyzna o dl. 11,080 km,
 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1238 B Kopczany – Dulkowszczyzna – Stary
Rogożyn – Rogożynek odcinek o dł. 2 km,
 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236 B Lipsk – Rogożynek o dł. 3,814 km,
 Przebudowa ulicy Leśnej o dł. 338 mb,
 Przebudowa ulicy Zacisze o dł. 432 mb,
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 Budowa parkingu przy ul. Zakościelnej w Lipsku o pow. ok. 1760 m2 (80x22) zadnie realizowane przez Parafię,
 Budowa kompleksu ścieżek rowerowych na terenie gminy Lipsk o dl. 11 km, szer. ok.
1,5 m.

Cel strategiczny nr 5
Rozwój sfery społecznej i edukacja ekologiczna

W tym cele szczegółowe :
1. Dbanie o rozwój sfery społecznej mieszkańców gminy, w tym edukacja ekologiczna
W ramach powyższego celu planuje się następujące zadania:
 „Ekomuzeum „W krainie pisanki”
 Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
 Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do dóbr i usług umożliwiających im
pełne uczestnictwo w życiu społecznym
 Kształtowanie i rozwijanie świadomości społecznej w zakresie dostrzegania i
rozumienia praw i problemów osób z niepełnosprawnością
 Zwiększenie szans osobom niepełnosprawnym na zatrudnienie na otwartym rynku
pracy zgodnie z ich kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami
 Zapewnienie równych szans osobom niepełnosprawnym w dostępie do kultury, sportu,
rekreacji i turystyki
 Aktywizacja ruchowa seniorów
 Majówka z TPL – działania integracyjne i profilaktyka alkoholowa
 Aktywizacja sportowa społeczeństwa
 Podniesienie atrakcyjności miasta przez organizację atrakcji turystycznych
 Odkrywanie historii lokalnej
2. Inwestycje w zakresie sfery społecznej mieszkańców gminy
W ramach powyższego celu planuje się następujące zadania:
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 Termomodernizacja budynku byłej szkoły w Kuriance (wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej, docieplenie ścian, fundamentów) i przebudowa budynku ze zmianą
sposobu jego użytkowania na Środowiskowy Dom Samopomocy;
 Termomodernizacja i remont budynku socjalnego w Starych Leśnych Bohaterach,
 Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku (wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian, fundamentów),
Poniżej w tabelach dołączono listę zadań planowanych do realizacji w gminie w
okresie 2014 – 2017 z perspektywą do roku 2021.
Tabela Inwestycje w zakresie budowy ujęć wody i wodociągów
Nakłady do poniesienia w latach

Lp.

Nazwa zadania,
lokalizacja

Posiada
na
dokume
ntacja

Wartość
kosztorysowa
(tys. PLN)

(tys. PLN)
2014

2015

2016

2017

Źródła
Następne
lata

finansowania26

modernizacja i
nie
246
146
100
164 - dotacja
przebudowa
ujęcia wody w
82 - środki
mieście Lipsk,*,
własne
do realizacji –
budowa studni
głębinowej
z
infrastrukturą
zadania obejmuje wymianę urządzeń w hydroforni w Lipsku oraz budowę studni głębinowej z infrastrukturą
1

*

(146 tys. zł + 100 tys. zł).

Tabela Inwestycje w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Nakłady do poniesienia w latach

Lp.

26

Nazwa zadania,
lokalizacja

Posia
dana
doku
ment
acja

Wartość
kosztor
ysowa
(tys.
PLN)

(tys. PLN)
Źródła
2014

2015

2016

2017

Następ
ne lata

finansowania

Pod pojęciem dotacja, rozumie się środki zewnętrzne, w tym dofinansowanie unijne.
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Nakłady do poniesienia w latach

Lp.

1

2

3

Nazwa zadania,
lokalizacja

Posia
dana
doku
ment
acja

budowa 3 zbiorczych
oczyszczalni ścieków o
przepustowości do 25
m3/dobę
(Skieblewo,
Kurianka, Krasne) wraz z
systemem kanaliz. sanit.*

nie

Budowa przyzagrod.
oczyszczalni ścieków w
ilości 200 szt.**

nie

Budowa przepompowni
ścieków przy ul.
Nowodworskiej i
przebudowa kanałów
sanitarnych w Lipsku
oraz rozbudowa
kanalizacji sanitarnej w
ul. Saperów w Lipsku***

Nie

Wartość
kosztor
ysowa
(tys.
PLN)
720

(tys. PLN)
Źródła
2014

2015

2016

2017

Następ
ne lata

finansowania

-

-

240

240

240

482 - dotacja
238 - środki
własne

2 400

-

12

120

1200

1068

1 608 - dotacja
792 - środki
własne

850

-

-

-

300

550

570 - dotacja
280 - środki
własne

* zadanie obejmuje budowę oczyszczalni i ok. 2 km sieci kanalizacyjnej Φ 200 na każdą miejscowość (200 tys.
zł + 2000x20 zł/1mb, tj. 40 tys. zł. Łącznie 240 tys. zł na 1 miejscowość.
** zadanie obejmuje 200 szt. przyzagrodowych oczyszczalni o szacunkowej wartości 200 x 12 tys. zł =2 400 tys. zł
*** zadanie obejmuje budowę przepompowni i wymianę kanałów ściekowych Φ 300 o długości ok. 2000 mb o
szacunkowej wartości 250 tys. zł + 2000 mb x 300 zł/1mb, tj. 600 tys. zł, łącznie 850 tys. zł oraz rozbudowę
kanalizacji sanitarnej w ul. Saperów w Lipsku.

Tabela Inwestycje w zakresie gospodarki odpadami
Nakłady do poniesienia w latach

Lp.

1

2.

Nazwa zadania,
lokalizacja

Posiad
ana
dokum
entacja

Utworzenie punktu
selektywnej zbiórki
odpadów

nie

Usuwanie wyrobów

Nie

Wartość
kosztor
ysowa

(tys. PLN)
Źródła
2014

2015

2016

2017

Następ
ne lata

finansowania

-

-

-

150

30

153 - dotacja

(tys. zł)
180

27 - środki
własne
83

24

5

8

6

40

WFOŚiGW w
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zawierających azbest z
terenu Gminy Lipsk

Białymstoku

dot.

Tabela Inwestycje w zakresie ochrony powietrza
Nakłady do poniesienia w latach

L
p.

Nazwa zadania, lokalizacja

Posia
dana
doku
ment
acja

Wartoś
ć
kosztor
ys.

(tys. PLN)

2014

2015

2016

2017

Nastę
pne
lata

63

74

50

50

113

(tys. zł)

Źródła
finansowania

środki własne

1

Termomodernizacja budynku
Samorządowego Przedszkola w
Lipsku (wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej, docieplenie ścian,
fundamentów)

Tak

350

2

Termomodernizacja budynku remizy
OSP w Bartnikach

tak

39

39

-

-

-

-

Środki własne

3

Termomodernizacja
(ocieplenie
ścian, wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej) i przebud. z rozbudową
oraz remont budynku byłej szkoły
w Krasnem na potrzeby świetlicy
wiejskiej
wraz
z
wymianą
ogrzewania
piecowego
na
ogrzewanie
gazowe
(wymiana
pokrycia
dachowego,
remont
elewacji,
założenie
instalacji
centralnego ogrzewania i wymiana
instalacji elektrycznej),
Termomodernizacja (ocieplenie
ścian, wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej) oraz przebudowa i
remont budynku byłej szkoły w
Lipsku przy ul. Szkolnej na
potrzeby działających w gminie
organizacji pozarządowych

tak

920

3

-

-

200

717

616 - dotacja

Termomodernizacja (ocieplenie
ścian, wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej) i przebudowa oraz
remont budynku byłej szkoły w
Skieblewie na potrzeby świetlicy

-

4

5

304 - środki
własne

-

340

-

-

40

60

240

228 - dotacja
112 - środki
własne

200

-

-

-

50

150

134 - dotacja
66 - środki
własne
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Nakłady do poniesienia w latach

L
p.

6

Nazwa zadania, lokalizacja

wiejskiej
Remont
budynku
Muzeum
Regionalnego i bud. gospodarczego
na działce nr 586, położonej w
Lipsku przy ul. Rynek 2 z zamianą
ogrzewania piecowego na olejowe

Posia
dana
doku
ment
acja

Tak

Wartoś
ć
kosztor
ys.

(tys. PLN)

2014

2015

2016

2017

Nastę
pne
lata

-

-

772

-

-

(tys. zł)

772

Źródła
finansowania

734 –dotacja
38 - środki
własne

7

Termomodernizacja i remont
świetlicy w Kopczanach z zamianą
ogrzewania piecowego na
elektryczne

-

100

-

20

20

10

50

100 – środki
własne

8

Termomodernizacja (ocieplenie ścian
i wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej) oraz remont budynku
świetlicy w Rygałówce,
zagospodarowanie przyległego terenu
i budowa boiska sportowego o
nawierzchni trawiastej przy Szkole
Podstawowej w Rygałówce.

Tak

533

-

-

-

133

400

357 - dotacja

9

Adaptacja budynku po byłej szkole
podstawowej w Starych Leśnych
Bohaterach, w części na świetlicę
wiejską, w części na cele
mieszkaniowe (mieszkania socjalne)
z zamianą ogrzewania piecowego na
olejowe

-

80

-

-

-

-

80

środki własne

10

Termomodernizacja i remont
budynku socjalnego w Starych
Leśnych Bohaterach,

-

47

-

17

-

-

30

środki własne

11

Montaż paneli fotowoltaicznych na
osiedlach zabud. mieszk. wielorodz.
spółdzielni mieszkaniowej i wspólnot
mieszkaniowych w Lipsku o łącznej
mocy do 175 kW (ul. Batorego 25
kW, ul. Pusta 2x25 kW, ul.
Nowodworska 4x25 kW) - zadnie
realizowane przez Spółdzielnie
Mieszkaniową

-

7x25k
W,
7x150
tys. zł

-

-

150

300

600

Dotacja –
40%, śr. wł
mieszk. 60%
(pożyczka z
NFOŚ i GW
WFOŚ i GW

Termomodernizacja budynków
zabudowy mieszkaniowej

-

20

917

917

2 731

Dotacja –
40%, śr. wł

12

176 - środki
własne

= 1 050

4 585
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Nakłady do poniesienia w latach

L
p.

Posia
dana
doku
ment
acja

Nazwa zadania, lokalizacja

Wartoś
ć
kosztor
ys.

(tys. PLN)

2014

2015

2016

2017

(tys. zł)

Nastę
pne
lata

wielorodzinnej SM w Lipsku - zadnie
realizowane przez Spółdzielnie
Mieszkaniową

Źródła
finansowania

mieszk. 60%
(pożyczka z
NFOŚ i GW
WFOŚ i GW

13

Montaż kolektorów słonecznych na
budynkach osób fizycznych w ilości
– ok. 40 szt.

-

40x25
=1000

-

-

250

250

500

Dotacja –
40%, śr. wł
mieszk. 60%
(pożyczka z
NFOŚ

14

Montaż paneli fotowoltaicz. na
budynkach osób fizycznych o mocy
do 3,5 kW w ilości – ok. 80 szt.

-

80 x 24
= 1 920

-

-

240

480

1 200

Dotacja –
40%, śr. wł
mieszk. 60%
(pożyczka z
NFOŚ

15

Montaż paneli fotowoltaicznych na
budynkach użyteczności publicznej w
mieście i gminie Lipsk o łącznej
mocy do 30 kW (szkoła podst. w
Lipsku)

-

180

16

Termomodernizacja budynku byłej
szkoły w Kuriance (wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej, docieplenie
ścian, fundamentów) i przebudowa
budynku ze zmianą sposobu jego
użytkowania na Środowiskowy Dom
Samopomocy – inwestor
Stowarzyszenie i Gmina Lipsk

-

800

Dotacja –
40%, śr. wł
mieszk. 60%
(pożyczka z
NFOŚ

180

-

-

270

250

280

800 – dotacja
Wojewody

Tabela Modernizacja dróg
Nakłady do poniesienia w latach

L
p

Nazwa zadania, lokalizacja

Posiada
na
dokume
ntacja

Wartość
kosztory
sowa
2014
(tys. zł)

Źródła

(tys. PLN)

2015

2016

2017

Następn
e lata

finansowani
a
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Nakłady do poniesienia w latach

L
p

1

Nazwa zadania, lokalizacja

Posiada
na
dokume
ntacja

Wartość
kosztory
sowa
2014

2015

2016

-

1

155

2017

(tys. zł)

Następn
e lata

finansowani
a

Przebudowa odcinka ul.
Rybackiej (nr G102735) w
Lipsku

Tak

Przebudowa odcinka drogi
gminnej nr G102748 (od
miejscowości Nowe Leśne
Bohatery do kaplicy

Tak

Przebudowa odcinka drogi
gminnej nr G102749 (od mostu na
drodze powiatowej nr 1237B do
kaplicy)

Tak

4

Przebudowa i budowa ulic na
osiedlu przy ulicy Pustej w
Lipsku

Tak

600

-

6

594

-

5

Przebudowa drogi gminnej Nr G
102799 we wsiach Dolinczany i
Rygałówka (wodociecz) na
odcinku o długości 800 mb,
szerokości 5,00 m*

-

220*

-

-

-

-

Przebudowa drogi gminnej Nr G
102751 Skieblewo (od drogi
powiat. Gruszki -RubcowoSkieblewo do drogi powiatowej
(Kurianka-Starożyńce) na
odcinku o długości 3690 mb,
szer. 5,00 m

w trakcie

7

budowa nawierzchni: poczwórne
powierzchniowe utrwalenie/masa
bitumiczna na ulicach miejskich i
drogach gminnych na długości ok.
20 km *****

-

5 500*

226

-

1274

1 000

3000

3350 –
dotacja,2150
- środki wL.

8

budowa nawierzchni: poczwórne
powierzchniowe
utrwalenie/nawierzchnia żwirowa
na drogach gminnych na długości
ok. 40 km******

-

2 000
****

340

-

160

500

1000

1340 –
dotacja, 660
- środki
własne

9

Przebudowa ulicy powiatowej
Kościelnej w Lipsku Nr 2569B –

Tak

800
Wg..dan

-

800

400 - dotacja
200 –

2

3

6

156

Źródła

(tys. PLN)

105 - dotacja
5-środki wl.

234

-

1

233

156 - dotacja
78 - środki
własne

197

-

1

196

132 - dotacja
65 - środki
własne
402 - dotacja
198 - środki
wlasne
220

147 - dotacja
73 - środki
własne

600***

-

5

595

-

300 - dotacja
300 - środki
własne
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Nakłady do poniesienia w latach

L
p

Nazwa zadania, lokalizacja

Posiada
na
dokume
ntacja

odcinek o długości 330 mb,

10

Wartość
kosztory
sowa

Źródła

(tys. PLN)

2014

2015

2016

2017

(tys. zł)

Następn
e lata

śr.własne
200-śr.
powiatu
1 000 dotacja

ych
powiatu

Przebudowa ulicy powiatowej
Saperów w Lipsku Nr 2572B o dł
ok. 1400 mb

W
trakcie

Przebudowa drogi powiatowej Nr
1235B Kurianka-Starożyńce—
Bartniki—do dr.powiat. 1237B odcinek o długości 5,2 km

-

Przebudowa drogi powiatowej Nr
1237 B Kopczany – Bartniki –
Wołkusz – Sołojewszczyzna o dl.
11,080 km

-

Przebudowa drogi powiatowej Nr
1238
B
Kopczany
–
Dulkowszczyzna – Stary Rogożyn
– Rogożynek odcinek o dl. 2 km

-

Przebudowa drogi powiatowej Nr
1236 B Lipsk – Rogożynek o dl.
3,814 km

-

15

Przebudowa ulicy Leśnej o dł.
338 mb

-

53***

53

Środki
własne

16

Przebudowa ulicy Zacisze o dł.
432 mb

-

67***

67

Środki
własne

11

12

13

14

2 000

-

-

-

2 000

finansowani
a

-

Wg.
danych
powiatu

3 000

500 –
śr.własne
500-śr.
powiatu
900

2100

1500 dotacja

Wg.
danych
powiatu

1 662**

750 –
śr.własne
750-śr.
powiatu
1 662

830 - dotacja
416 –
śr.własne
416-śr.
powiatu

300**

300

150 - dotacja
75 –
śr.własne
75śr.powiatu

572**

572

286 - dotacja
143 –
śr.własne
143śr.powiatu
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Nakłady do poniesienia w latach

L
p

17

Nazwa zadania, lokalizacja

Budowa
kompleksu
ścieżek
rowerowych na terenie gminy
Lipsk o dl. 11 km, szer. ok. 1 m

Posiada
na
dokume
ntacja
-

Wartość
kosztory
sowa

Źródła

(tys. PLN)

2014

2015

2016

2017

(tys. zł)
341***

Następn
e lata
341

finansowani
a

228 - dotacja
113 - środki
własne

*Przyjęto szacunkowy koszt dla nawierzchni asfaltowej z uwzględnieniem wykonania podbudowy w wysokości
55 zł/1m2 nawierzchni drogi, tj. 55 x 5 m = 275 zł/1 mb
**Przyjęto szacunkowy koszt dla nawierzchni asfaltowej wykonanej na istniejącej nawierzchni utwardzonej w
wysokości 30 zł/1m2 nawierzchni drogi, tj. 30 x 5 m = 150 zł/1 mb
***Przyjęto szacunkowy koszt dla nawierzchni – poczwórne powierzchniowe utrwalenie z uwzględnieniem
wykonania podbudowy w wysokości 31 zł/1m2 nawierzchni drogi, tj. 31 x 5 m = 155 zł/1 mb
**** Przyjęto szacunkowy koszt dla nawierzchni – żwirowej z uwzględnieniem wykonania podbudowy w
wysokości 10 zł/1m2 nawierzchni drogi, tj. 10 x 5 m = 50 zł/1 mb
***** w szczególności drogi gminne: Nr G102753 we wsi Nowy Lipsk (obok T. Bartoszewicz), G102763 w
Starym Rogożynie (Końce), Nr G102764 Stary Rogożyn – gr. Gminy, Nr G102759 od dr. gm. Nr 2760 B do dr.
powiat. Nr 1240 B Rygałówka – Dubaśno, Nr G10278 we wsi Kopczany, Nr G102781 od dr. gminnej Nr
G10278 do dr. powiat. Nr 1237 B, Nr G102775 Żabickie – Starożyńce oraz ulice miejskie: Żłobikowskiego,
Grodzieńska, Cicha.
****** w szczególności drogi gminne: Nr G102805 Starożyńce – Kol. Starożyńce, Nr G102771 Starożyńce –
rzeka Wołkuszanka, Nr G102790 od dr. powiat. Nr 1228 B do dr wojew. Nr 664, Nr G102766 Jaczniki – Stary
Rogożyn, Nr G102768 we wsi Lubinowo, Nr G102774 od drogi powiatowej (Kurianka – Starożyńce) – Kol.
Kurianka, Nr G102754 Rakowicze – gr. Państwa

Tabela Poprawa jakości życia mieszkańców
Nakłady do poniesienia w latach

L
p.

1

Nazwa zadania, lokalizacja

Budowa parkingu przy ul.
Zakościelnej w Lipsku o pow.
ok. 1760 m2 (80x22) - zadnie
realizowane przez Parafię

2

Budowa garażu OSP w
Rygałówce

3

Budowa garażu OSP w Lipsku

Posiada
na
dokume
ntacja
-

Wartość
kosztory
sowa

(tys. PLN)

2014

2015

2016

2017

Następn
e lata

finansowani
a

50

50

67 - dotacja

(tys. zł)
100

Źródła

33 - środki
własne

tak

71

12

-

97

47

50

59

Środki
własne

-

97 -Środki
wł. gminy i
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Nakłady do poniesienia w latach

L
p.

Nazwa zadania, lokalizacja

Posiada
na
dokume
ntacja

Wartość
kosztory
sowa

(tys. PLN)

2014

2015

2016

2017

(tys. zł)

Źródła
Następn
e lata

finansowani
a
OSP Lipsk

4

Przebudowa i modernizacja
basenu kąpielowego przy ul przy
ul. Batorego w Lipsku wraz z
budową studni głębinowej z
infrastrukturą do celów
zaopatrzenia tego basenu w wodę
(1 400 + 200)

-

5

budowa sceny plenerowej przy
M-GOK w Lipsku przy ul. Rynek.

tak

240

240

6

Budowa boiska do piłki ręcznej
przy Zespole Szkół
Samorządowych w Lipsku o pow.
ok. 1000 m2

-

150

150

Zagospodarowanie na cele
rekreacyjne terenu w Parku
Miejskim w Lipsku

-

7

1 600

600

1 000

1072 dotacja
528 - środki
własne

161 - dotacja
79 - środki
własne
101 - dotacja
49 - środki
własne

26

-

-

-

26

-

dotacja
środki
własne

Tabela Dbanie o rozwój sfery społecznej mieszkańców gminy
Nakłady do poniesienia w latach

L
p.

Nazwa zadania, lokalizacja

Posiada
na
dokume
ntacja

Wartość
kosztory
sowa

(tys. PLN)

2014

2015

Źródła

2016

2017

Następn
e lata

finansowani
a

10

10

Dotacja,
środki
własne

(tys. zł)

1

Zagospodarowanie czasu wolnego
dzieci i młodzieży

-

30

10

2

„Ekomuzeum „W krainie pisanki”

-

30

30

3

Zapewnienie osobom
niepełnosprawnym dostępu do
dóbr i usług umożliwiających im
pełne uczestnictwo w życiu

-

50

15

Dotacja,
środki
własne
15

20

Dotacja,
środki
własne
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Nakłady do poniesienia w latach

L
p.

Nazwa zadania, lokalizacja

Posiada
na
dokume
ntacja

Wartość
kosztory
sowa

(tys. PLN)

2014

2015

2016

2017

(tys. zł)

Źródła
Następn
e lata

finansowani
a

społecznym
4

Kształtowanie i rozwijanie
świadomości społecznej w
zakresie dostrzegania i
rozumienia praw i problemów
osób z niepełnosprawnością

-

2

2

5

Zwiększenie szans osobom
niepełnosprawnym na
zatrudnienie na otwartym rynku
pracy zgodnie z ich
kwalifikacjami, wykształceniem i
możliwościami

-

15

5

5

5

Dotacja,
środki
własne

6

Zapewnienie równych szans
osobom niepełnosprawnym w
dostępie do kultury, sportu,
rekreacji i turystyki

-

35

-

-

10

10

15

Dotacja,
środki
własne

7

Aktywizacja ruchowa seniorów

-

18

-

-

6

6

6

Dotacja,
środki
własne

8

Majówka z TPL – działania
integracyjne i profilaktyka
alkoholowa

-

15

-

-

5

5

5

Dotacja,
środki
własne

9

Aktywizacja sportowa
społeczeństwa

-

20

-

-

7

7

6

Dotacja,
środki
własne

10

Podniesienie atrakcyjności miasta
przez organizację atrakcji
turystycznych

-

35

-

-

15

15

10

Dotacja,
środki
własne

11

Odkrywanie historii lokalnej

-

20

-

-

7

7

6

Dotacja,
środki
własne

Dotacja,
środki
własne

W dalszej części opracowania przedstawiono w tabelach szczegółowo rozpisane karty
poszczególnych zadań.
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Tabela Karty zadań
KARTA ZADANIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI
Wnioskodawca (zgłaszający
zadanie/realizator)

Gmina Lipsk

Nazwa zadania

Budowa 3 zbiorczych oczyszczalni ścieków o
przepustowości do 25 m3/dobę (Skieblewo, Kurianka,
Krasne) wraz z systemem kanalizacji sanitarnych

Planowany koszt realizacji w
tys. PLN

720 tys.

Termin realizacji zadania
(w latach i kwartałach)

2016 - 240 tys.
2017 – 240 tys.
2018 – 2021 – 240 tys.
Zadanie obejmuje budowę oczyszczalni i ok. 2 km sieci
kanalizacyjnej Φ 200 na każdą miejscowość (200 tys. Zł +
2000x20 zł/1mb, tj. 40 tys. zł.
Łącznie 240 tys. zł na 1 miejscowość)

Krótki opis zadania

KARTA ZADANIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI
Wnioskodawca (zgłaszający
zadanie/realizator)

Gmina Lipsk

Nazwa zadania

Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w ilości
200 szt.

Planowany koszt realizacji w
tys. PLN

2400

Termin realizacji zadania
(w latach i kwartałach)
Krótki opis zadania

2015 - 12 tys.
2016 - 120 tys.
2017 – 1200 tys.
2018 – 2021 – 1068 tys.
Zadanie obejmuje budowę 200 szt. przyzagrodowych
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lipsk.

KARTA ZADANIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI
Wnioskodawca (zgłaszający
zadanie/realizator)

Gmina Lipsk

Nazwa zadania

Budowa przepompowni ścieków przy ul. Nowodworskiej i
przebudowa kanałów sanitarnych w Lipsku oraz
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rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Saperów w Lipsku
Planowany koszt realizacji w
tys. PLN

850

Termin realizacji zadania
(w latach i kwartałach)

2017 – 300 tys.
2018 – 2021 – 550 tys.

Krótki opis zadania

Zadanie obejmuje budowę przepompowni ścieków przy ul.
Nowodworskiej w Lipsku i wymianę kanałów ściekowych
Φ 300 o długości ok. 2000 mb o szacunkowej wartości 250
tys. zł + 2000 mb kanalizacji sanitarnej tj. ok. 600 tys. zł –
łącznie 850 tys. zł.

KARTA ZADANIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI
Wnioskodawca (zgłaszający
zadanie/realizator)

Gmina Lipsk

Nazwa zadania

Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola
w Lipsku

Planowany koszt realizacji w
tys. PLN

350

Termin realizacji zadania
(w latach i kwartałach)
Krótki opis zadania

2014 – 63 tys.
2015 – 74 tys.
2016 – 50 tys.
2017 – 50 tys.
2018 – 2021 -113 tys.
Zadanie polega na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,
dociepleniu ścian i fundamentów i dachu oraz wymiana
pokrycia dachowego

KARTA ZADANIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI
Wnioskodawca (zgłaszający
zadanie/realizator)

Gmina Lipsk

Nazwa zadania

Termomodernizacja budynku remizy OSP w Bartnikach

Planowany koszt realizacji w
tys.PLN

39

Termin realizacji zadania
(w latach i kwartałach)

2014 – 39 tys.

Krótki opis zadania

Zadanie polegało na wymianie drzwi zewnętrznych,
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dociepleniu ścian i stropu, wykonaniu ogrzewania
elektrycznego, wymianie posadzek.
KARTA ZADANIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI
Wnioskodawca (zgłaszający
zadanie/realizator)

Nazwa zadania

Gmina Lipsk
Termomodernizacja (ocieplenie ścian, wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej) -przebud. z rozbudową oraz remont
budynku byłej szkoły w Krasnem na potrzeby świetlicy
wiejskiej wraz z wymianą ogrzewania piecowego na
ogrzewanie gazowe

Planowany koszt realizacji w
tys. PLN

920

Termin realizacji zadania
(w latach i kwartałach)

2014 - 3
2017 – 200
2018 – 2021 - 717
Zadanie polegać będzie na dociepleniu ścian, wymianie
pokrycia dachowego, wymianie stolarki okiennej i
drzwiowej, wymianie ogrzewania piecowego na
ogrzewanie gazowe, założeniu instalacji centralnego
ogrzewania i wymianie instalacji elektrycznej.

Krótki opis zadania

KARTA ZADANIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI
Wnioskodawca (zgłaszający
zadanie/realizator

Gmina Lipsk

Nazwa zadania

Termomodernizacja oraz przebudowa z rozbudową i
remont budynku byłej szkoły w Lipsku przy ul. Szkolnej
na potrzeby działających w gminie organizacji
pozarządowych

Planowany koszt realizacji w
tys. PLN

340

Termin realizacji zadania
(w latach i kwartałach)

2016 – 40
2017 – 60
2018 – 2021 - 240
Zadanie będzie polegać na wymianie pokrycia dachowego,
dociepleniu ścian oraz wymianie stolarki okiennej i
drzwiowej

Krótki opis zadania
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KARTA ZADANIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI
Wnioskodawca (zgłaszający
zadanie/realizator)

Gmina Lipsk

Nazwa zadania

Termomodernizacja i przebudowa oraz remont budynku
byłej szkoły w Skieblewie na potrzeby świetlicy wiejskiej,

Planowany koszt realizacji w
tys.PLN

200

Termin realizacji zadania
(w latach i kwartałach)

2017 – 50
2018-2021 - 150

Krótki opis zadania

Zadanie będzie polegać na dociepleniu ścian i wymianie
stolarki okiennej i drzwiowej

KARTA ZADANIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI
Wnioskodawca (zgłaszający
zadanie/realizator)

Gmina Lipsk

Nazwa zadania

Remont budynku Muzeum Regionalnego i budynku
gospodarczego na działce nr 586, położonej w Lipsku przy
ul. Rynek 2

Planowany koszt realizacji w
tys. PLN

772

Termin realizacji zadania
(w latach i kwartałach)

2016 - 772

Krótki opis zadania

1.

2.

3.
4.

5.

a/ Remont budynku Muzeum Regionalnego obejmie :
Wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkę
drewnianą oraz stolarki drzwiowej wewnętrznej i
zewnętrznej,
Wymiana pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej
na blachodachówkę, wymiana obróbek blacharskich, rynien
i rur spustowych,
Elewacje - wymiana szalówki drewnianej z
dociepleniem ścian wełną mineralną,
Roboty budowlane wewnątrz budynku – roboty
naprawcze po wymianie instalacji elektrycznych i
sanitarnych, wymiana zniszczonych warstw posadzkowych,
okładzin ściennych i powłok malarskich,
Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej,
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6.

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania, instalacji
wodno-kanalizacyjnej oraz armatury białej.
b/ Remont budynku gospodarczego obejmie :
1.
Wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachę
powlekaną trapezową,
2.
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
3.
Elewacje : ścianę frontową i ściany szczytowe
wykończyć szalówką drewnianą, a ścianę tylną tynkiem
powierzchniowym nakrapianym,
4.
Roboty budowlane wewnątrz budynku – roboty
naprawcze po wymianie instalacji elektrycznych, wymiana
zniszczonych warstw posadzkowych, okładzin ściennych i
powłok malarskich,
5.
Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej.
KARTA ZADANIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI
Wnioskodawca (zgłaszający
zadanie/realizator)

Gmina Lipsk

Nazwa zadania

Termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w
Kopczanach

Planowany koszt realizacji w
tys. PLN

100

Termin realizacji zadania
(w latach i kwartałach)
Krótki opis zadania

2015 – 20
2016 – 20
2017 – 10
2018 – 2021 - 50
Zadanie polegać będzie na zamianie ogrzewania piecowego
na elektryczne, dociepleniu ścian budynku, wymianie
stropodachu, stolarki okiennej i drzwiowej.

KARTA ZADANIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI
Wnioskodawca (zgłaszający
zadanie/realizator)

Nazwa zadania

Planowany koszt realizacji w
PLN

Gmina Lipsk
Termomodernizacja (ocieplenie ścian i wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej) oraz remont budynku świetlicy w
Rygałówce i zagospodarowanie przyległego terenu oraz
budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej.
533
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Termin realizacji zadania
(w latach i kwartałach)

Krótki opis zadania

2017 – 133
2018 – 2021 - 400
W ramach projektu planowane jest wykonanie
następujących prac:
- wymiana stolarki okiennej, wymiana drzwi zewnętrznych
i wewnętrznych, remont klatki schodowej wewnętrznej i
schodów zewnętrznych, wymiana posadzek oraz
szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów we wszystkich
pomieszczeniach na piętrze, remont instalacji elektrycznej,
instalacji c.o. i wod.kan. oraz odgromowej i
wentylacyjnej,remont i adaptacja pomieszczeń w piwnicy
na zajęcia sportowe, ocieplenie budynku i wykonanie
elewacji oraz remont i wymiana rur i rynien spustowych.
W ramach zagospodarowania terenu planowane jest
wykonanie na dojazdach i w miejscu parkingowym
utwardzenia terenu kostkami polbruk, wykonanie
ogrodzenia (siatka w ramach na słupkach stalowych). W
terminie późniejszym planowane jest zagospodarowanie
działki obiektami małej architektury (huśtawki,
piaskownica, ławki), urządzenie skwerów z zielenią
ozdobną, dokonanie nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych
oraz obsianie części działki trawą.
Budowa
ogólnodostępnego
boiska
wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej i dostosowanie
go do gry w siatkówkę, w piłkę nożną i w koszykówkę,
wykonanie piłochwytów i bieżni z nawierzchni
poliuretanowej dwutorowej o długości ok. 70
mb(rozbieg)oraz ogrodzenia

KARTA ZADANIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI
Wnioskodawca (zgłaszający
zadanie/realizator)

Gmina Lipsk

Nazwa zadania

Adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej w Starych
Leśnych Bohaterach, w części na świetlicę wiejską, w
części na cele mieszkaniowe (mieszkania socjalne)

Planowany koszt realizacji w
tys. PLN

80

Termin realizacji zadania
(w latach i kwartałach)

2018 – 2021 - 80
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Krótki opis zadania

Zadanie polegać będzie na zmianie ogrzewania piecowego
na olejowe, adaptacji pomieszczeń na potrzeby świetlicy,
wymianie pokrycia dachowego, dociepleniu ścian budynku
i wymianie instalacji elektrycznej

KARTA ZADANIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI
Wnioskodawca (zgłaszający
zadanie/realizator)

Gmina Lipsk

Nazwa zadania

Termomodernizacja i remont budynku socjalnego w
Starych Leśnych Bohaterach

Planowany koszt realizacji w
tys. PLN

47

Termin realizacji zadania
(w latach i kwartałach)

2015 - 17
2018 – 2021 - 30

Krótki opis zadania

Zadanie polegać będzie na zmianie ogrzewania piecowego
na olejowe, adaptacji pomieszczeń na potrzeby mieszkań
socjalnych i dociepleniu ścian budynku

KARTA ZADANIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI
Wnioskodawca (zgłaszający
zadanie/realizator)

Gmina Lipsk

Nazwa zadania

Przebudowa odcinka ul. Rybackiej (nr G102735) w Lipsku

Planowany koszt realizacji w
tys. PLN

156

Termin realizacji zadania
(w latach i kwartałach)

2015 – 1
2016 - 155

Krótki opis zadania

1)
2)
3)

4)

Inwestycja polegać będzie na:
wyrównaniu kruszywem naturalnym istniejącej
nawierzchni gruntowo-żwirowej i jej wyprofilowaniu;
wyprofilowaniu istniejącej nawierzchni żwirowej
poboczy i wyrównaniu do wymaganych spadków;
wykonaniu warstwy jezdnej - poczwórne
powierzchniowe utrwalenie/masa bitumiczna o grubości
4 cm, szer. 5,00 m,
ułożeniu chodnika z płytek betonowych/kostki
brukowej betonowej/polbruk, utwardzeniu parkingu
kostką
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KARTA ZADANIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI
Wnioskodawca (zgłaszający
zadanie/realizator)

Gmina Lipsk

Nazwa zadania

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G102748 (od
miejscowości Nowe Leśne Bohatery do kaplicy);

Planowany koszt realizacji w
tys. PLN

234

Termin realizacji zadania
(w latach i kwartałach)

2015 – 1
2016 - 233

Zdanie polegać będzie na
 wyrównaniu kruszywem naturalnym istniejącej
nawierzchni gruntowo-żwirowej i jej wyprofilowanie w
km rob. 0+470 – 1+045;
 wyprofilowaniu istniejącej nawierzchni żwirowej
poboczy i wyrównanie do wymaganych spadków;
 wykonaniu poczwórnego powierzchniowego utrwalenia
na szer. jezdni. 5,00 m
KARTA ZADANIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI

Krótki opis zadania

Wnioskodawca (zgłaszający
zadanie/realizator)

Gmina Lipsk

Nazwa zadania

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G102749 (od mostu
na drodze powiatowej nr 1237B do kaplicy w m. Stare
Leśne Bohatery)

Planowany koszt realizacji w
tys. PLN

197

Termin realizacji zadania
(w latach i kwartałach)

2015 – 1
2016 - 196

Krótki opis zadania

Zdanie polegać będzie na
 wyrównaniu kruszywem naturalnym istniejącej
nawierzchni gruntowo-żwirowej i jej wyprofilowanie w
km rob. 0+470 – 1+080;
 wyprofilowanie istniejącej nawierzchni żwirowej
poboczy i wyrównanie do wymaganych spadków;
 wykonanie poczwórnego powierzchniowego utrwalenia
na szer. jezdni. 5,00 m,
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KARTA ZADANIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI
Wnioskodawca
(zgłaszający
zadanie/realizator)

Gmina Lipsk

Nazwa zadania

Przebudowa i budowa ulic na osiedlu przy ulicy Pustej w Lipsku

Planowany koszt
realizacji w tys. PLN

600

Termin realizacji
zadania (w latach i
kwartałach)

2015 - 6
2016- 594

1) Utwardzenie nawierzchni żwirowej odcinka ulicy
Zakościelnej (od ul. Pustej – do drogi nr ewid. 281/51 i nr
Krótki opis zadania
895) w krawężnikach, betonem asfaltowym na podbudowie
z kruszywa naturalnego
2) Utwardzenie nawierzchni gruntowo-żwirowej ulicy
Jaśminowej w krawężnikach, betonem asfaltowym na
podbudowie z kruszywa naturalnego;
3) budowa w pasie drogowym ulicy Jaśminowej chodników z
kostki brukowej betonowej – obie strony ulicy
4) budowa w pasie drogowym ulicy Zakościelnej (od ul. Pustej
– do drogi nr ewid. 281/51 i nr 895) chodników z kostki
brukowej betonowej - prawa strony ulicy, poboczy
żwirowych (strona lewa);
5) budowa wjazdów gospodarczych z kostki brukowej
betonowej;
6) Utwardzenie ciągu pieszego (od ul. Pustej do Jaśminowej)
kostką brukową betonową
KARTA ZADANIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI
Wnioskodawca (zgłaszający
zadanie/realizator)

Nazwa zadania

Planowany koszt realizacji w
tys. PLN

Gmina Lipsk

Przebudowa drogi gminnej Nr G 102751 Skieblewo (od
drogi powiatowej Gruszki-Rubcowo-Skieblewo do drogi
powiatowej (Kurianka-Starożyńce) na odcinku o długości
3690 mb, szerokości 5,00 m (poczwórne powierzchniowe
utrwalenie),
600
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Termin realizacji zadania
(w latach i kwartałach)

Krótki opis zadania

2015 – 5,
2016 - 595
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącej drogi
gminnej Nr G102751 o nawierzchni gruntowo-żwirowej
na długości ok. 3,69 km poprzez wykonanie poczwórnego
powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami pasa
jezdni o szerokości 5,0 m. W ramach przedmiotowego
przedsięwzięcia
istniejąca
nawierzchnia
zostanie
wyrównana kruszywem i wyprofilowana. Wyprofilowane
też zostaną pobocza drogi. Odwodnienie w postaci
istniejących przepustów i rowów będzie utrzymane w
systemie powierzchniowego spływu wód, a jego elementy
oczyszczone i pogłębione.
Wymiana oznakowania
pionowego (wg. projektu stałej organizacji ruchu) Zjazdy
indywidualne zostaną wykonane wg. KPED – nawierzchnia
żwirowa grubości 15 cm. W ramach przebudowy
przewiduje się niewielkie zmiany niwelety w stosunku do
stanu istniejącego. Zmiana istniejących rzędnych wynika z
grubości warstw konstrukcyjnych i wyrównań podłużnych
oraz
ukształtowania nawierzchni
w przekrojach
poprzecznych. Nie przewiduje się zmiany przebiegu
sytuacyjnego drogi.

KARTA ZADANIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI
Wnioskodawca (zgłaszający
zadanie/realizator)

Gmina Lipsk

Nazwa zadania

budowa
nawierzchni:
poczwórne
powierzchniowe
utrwalenie/masa bitumiczna na drogach gminnych na
długości ok. 20 km

Planowany koszt realizacji w
tys. PLN

5.500

Termin realizacji zadania
(w latach i kwartałach)

2014 – 226
2016 – 1.274
2017 – 1.000
2018 – 2021 – 3.000
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Krótki opis zadania

1) wyrównanie kruszywem naturalnym istniejącej
nawierzchni gruntowo-żwirowej i jej wyprofilowanie;
2) wyprofilowanie istniejącej nawierzchni żwirowej
poboczy i wyrównanie do wymaganych spadków;
3) wykonanie warstwy jezdnej - poczwórne
powierzchniowe utrwalenie/masa bitumiczna o grubości
4 cm, szer. 5,00 m,
Zadanie dotyczy w szczególności dróg gminnych:
Nr G102753 we wsi Nowy Lipsk (obok T. Bartoszewicz),
G102763 w Starym Rogożynie (Końce), Nr G102764 Stary
Rogożyn – gr. Gminy, Nr G102759 od dr. gm. Nr 2760 B
do dr. powiat. Nr 1240 B Rygałówka – Dubaśno, Nr
G10278 we wsi Kopczany, Nr G102781 od dr. gminnej Nr
G10278 do dr. powiat. Nr 1237 B, Nr G102775 Żabickie –
Starożyńce oraz ulic miejskich w Lipsku : Żłobikowskiego,
Grodzieńska, Cicha.

KARTA ZADANIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI
Wnioskodawca (zgłaszający
zadanie/realizator)

Gmina Lipsk

Nazwa zadania

budowa
nawierzchni:
poczwórne
powierzchniowe
utrwalenie/nawierzchnia żwirowana drogach gminnych na
długości ok. 40 km

Planowany koszt realizacji w
tys. PLN

2 000

Termin realizacji zadania
(w latach i kwartałach)

2014 – 340
2016 – 160
2017 – 500
2018 – 2021 – 1.000

Krótki opis zadania








wyrównanie kruszywem naturalnym istniejącej
nawierzchni gruntowo-żwirowej i jej wyprofilowanie;
wyprofilowanie istniejącej nawierzchni żwirowej
poboczy i wyrównanie do wymaganych spadków;
wykonanie warstwy jezdnej - poczwórne
powierzchniowe utrwalenie/nawierzchnia żwirowa,
szer. 5,00 m,
Zadanie dotyczy w szczególności dróg gminnych:
w szczególności drogi gminne: Nr G102805 Starożyńce
– Kol. Starożyńce, Nr G102771 Starożyńce – rzeka
Wołkuszanka, Nr G102790 od dr. powiat. Nr 1228 B do
dr wojew. Nr 664, Nr G102766 Jaczniki – Stary
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Rogożyn, Nr G102768 we wsi Lubinowo, Nr G102774
od drogi powiatowej (Kurianka – Starożyńce) – Kol.
Kurianka, Nr G102754 Rakowicze – gr. Państwa
KARTA ZADANIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI
Wnioskodawca (zgłaszający
zadanie/realizator)
Nazwa zadania

Gmina Lipsk

Planowany koszt realizacji w
tys. PLN

2 000

Termin realizacji zadania
(w latach i kwartałach)

2014 – 340
2016 – 160
2017 – 500
2018 – 2021 – 1.000
1) wyrównanie kruszywem naturalnym istniejącej
nawierzchni gruntowo-żwirowej i jej wyprofilowanie;
2) wyprofilowanie istniejącej nawierzchni żwirowej
poboczy i wyrównanie do wymaganych spadków;
3) wykonanie warstwy jezdnej - poczwórne powierzchn.
utrwalenie/nawierzchnia żwirowa, szer. 5,00 m,
Zadanie dotyczy w szczególności dróg gminnych:
w szczególności drogi gminne: Nr G102805 Starożyńce –
Kol. Starożyńce, Nr G102771 Starożyńce – rzeka
Wołkuszanka, Nr G102790 od dr. powiat. Nr 1228 B do dr
wojew. Nr 664, Nr G102766 Jaczniki – Stary Rogożyn, Nr
G102768 we wsi Lubinowo, Nr G102774 od drogi
powiatowej (Kurianka – Starożyńce) – Kol. Kurianka, Nr
G102754 Rakowicze – gr. Państwa

Krótki opis zadania

budowa
nawierzchni:
poczwórne
powierzchniowe
utrwalenie/nawierzchnia żwirowana drogach gminnych na
długości ok. 40 km





KARTA ZADANIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI
Powiat Augustowski
Wnioskodawca (zgłaszający
zadanie/realizator)
Przebudowa ulicy powiatowej Kościelnej w Lipsku Nr
Nazwa zadania
2569B – odcinek o długości 330 mb,
Planowany koszt realizacji w
tys. PLN

800
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Termin realizacji zadania
(w latach i kwartałach)

2018 - 2021 - 800

Krótki opis zadania

Przebudowa ulicy Kościelnej – odcinka o długości 330
mb. obejmie :
1. wymianę krawężników i obrzeży,
2. ułożenie kostki betonowej (chodnik po obu stronach
ulicy),
3. wykonanie wjazdów do bram z kostki betonowej,
4. wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
5. roboty rozbiórkowe i montażowe obejmujące
kanalizację deszczową
6. regulację zasuw wodociągowych

KARTA ZADANIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI
Wnioskodawca (zgłaszający
zadanie/realizator)

Powiat Augustowski

Nazwa zadania

Przebudowa ulicy powiatowej Saperów w Lipsku Nr
2572B o dł. Ok. 1.400 mb

Planowany koszt realizacji w
tys. PLN

2.000

Termin realizacji zadania
(w latach i kwartałach)

2017 – 2 000

Krótki opis zadania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącej ulicy
miejskiej powiatowej jednojezdniowej o dwóch pasach
ruchu o nawierzchni asfaltowej na długości ok. 1,40 km
poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej i wykonanie
nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. W ramach
przedmiotowego przedsięwzięcia wykonane zostaną
chodniki i wjazdy, odwodnienie korpusu drogowego,
wymiana oznakowania pionowego i urządzeń
bezpieczeństwa ruchu.

KARTA ZADANIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI
Wnioskodawca (zgłaszający
zadanie/realizator)

Powiat Augustowski

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1235B KuriankaStarożyńce—Bartniki-do drogi powiatowej 1237B –
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Nazwa zadania

odcinek o długości 5,2 km

Planowany koszt realizacji w
tys. PLN

3.000

Termin realizacji zadania
(w latach i kwartałach)

2017 – 900
2018 - 2021 – 2 100

Krótki opis zadania

inwestycja polegać będzie na:
- wyprofilowaniu istniejącej nawierzchni żwirowej poboczy
i wyrównaniu do wymaganych spadków;
- wykonaniu warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej
jezdnej z betonu asfaltowego o szer. 5,5 m i dł. 5,2 km

KARTA ZADANIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI
Powiat Augustowski
Wnioskodawca (zgłaszający
zadanie/realizator)
Nazwa zadania

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1237 B Kopczany –
Bartniki – Wołkusz – Sołojewszczyzna o dł. 11,080 km

Planowany koszt realizacji w
tys. PLN

1.662

Termin realizacji zadania
(w latach i kwartałach)

2018 - 2021 – 1.662

Krótki opis zadania

Inwestycja polegać będzie na:
- wyprofilowaniu istniejącej nawierzchni żwirowej poboczy
i wyrównaniu do wymaganych spadków;
- wykonaniu warstwy jezdnej –nawierzchni asfaltowej o
długości 11,080 km

KARTA ZADANIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI
Wnioskodawca (zgłaszający
zadanie/realizator)
Nazwa zadania

Powiat Augustowski

Planowany koszt realizacji w
tys. PLN

572

Termin realizacji zadania
(w latach i kwartałach)

2018 - 2021 – 572 tys. zł

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236 B Lipsk –
Rogożynek o dl. 3,814 km
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Krótki opis zadania

Inwestycja polegać będzie na:
- wyprofilowaniu istniejącej nawierzchni żwirowej poboczy
i wyrównaniu do wymaganych spadków;
- wykonaniu warstwy jezdnej –nawierzchni asfaltowej o
długości 2 km

KARTA ZADANIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI
Wnioskodawca (zgłaszający
zadanie/realizator)

Gmina Lipsk

Nazwa zadania

Przebudowa ul. Leśnej w Lipsku o długości 338 mb

Planowany koszt realizacji w
tys. PLN

53

Termin realizacji zadania
(w latach i kwartałach)

2018-2021

Krótki opis zadania







Inwestycja polegać będzie na:
wyrównaniu kruszywem naturalnym istniejącej
nawierzchni gruntowo-żwirowej i jej wyprofilowaniu;
wyprofilowaniu istniejącej nawierzchni żwirowej
poboczy i wyrównaniu do wymaganych spadków;
wykonaniu warstwy jezdnej - poczwórne
powierzchniowe utrwalenie/masa bitumiczna o
grubości 4 cm, szer. 5,00 m,
ułożeniu chodnika z płytek betonowych/kostki
brukowej betonowej/polbruk

KARTA ZADANIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI
Gmina Lipsk
Wnioskodawca (zgłaszający
zadanie/realizator)
Przebudowa odcinka ul. Zacisze w Lipsku o długości 432
Nazwa zadania
mb;
Planowany koszt realizacji w 67
tys. PLN
2018–2021 - 67 tys. zł
Termin realizacji zadania
(w latach i kwartałach)
Krótki opis zadania

Inwestycja polegać będzie na:
5) wyrównaniu kruszywem naturalnym istniejącej
nawierzchni gruntowo-żwirowej i jej wyprofilowaniu;
6) wyprofilowaniu istniejącej nawierzchni żwirowej
poboczy i wyrównaniu do wymaganych spadków;
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7) wykonaniu warstwy jezdnej - poczwórne
powierzchniowe utrwalenie/masa bitumiczna o grubości
4 cm, szer. 5,00 m,
8) ułożeniu chodnika z płytek betonowych/kostki
brukowej betonowej/polbruk
KARTA ZADANIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI
Wnioskodawca (zgłaszający
zadanie/realizator

Gmina Lipsk

Nazwa zadania

Budowa kompleksu ścieżek rowerowych na terenie gminy
Lipsk o dl. 11 km, szer. ok. 1 m

Planowany koszt realizacji w
tys. PLN

341

Termin realizacji zadania
(w latach i kwartałach)

2018 – 20121 - 541 tys. zł

Krótki opis zadania

Budowa kompleksu ścieżek rowerowych na terenie gminy
Lipsk o dl. 11 km, szer. ok. 1 m

KARTA ZADANIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI
Gmina Lipsk
Wnioskodawca (zgłaszający
zadanie/realizator)
Nazwa zadania

Budowa garażu OSP w Rygałówce

Planowany koszt realizacji w
tys. PLN
Termin realizacji zadania
(w latach i kwartałach)

71

Krótki opis zadania

Posiadamy pozwolenie na budowę i dokumentację na
budowę tego garażu. W 2014 r. wykonane zostały
fundamenty.

2014 r. – 12tys. zł
2016 r. - 59tys. zł.

KARTA ZADANIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI
Wnioskodawca (zgłaszający
zadanie/realizator)

Gmina Lipsk

Nazwa zadania

Budowa garażu OSP w Lipsku
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Planowany koszt realizacji w
tys. PLN

97

Termin realizacji zadania
(w latach i kwartałach)

2014 r. – 47tys. zł

Krótki opis zadania

Garaż wybudowano w bezpośrednim sąsiedztwie remizy
OSP przy ul. Stolarskiej w Lipsku do celów garażowania
specjalnego samochodu strażackiego niezbędnego do
przewożenia cysterny z wodą o pojemności 25 tys. litrów.

2015 r. - 50 tys. zł.

Budowa garażu została zakończona w 2015 r.
KARTA ZADANIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI
Wnioskodawca (zgłaszający
zadanie/realizator)

Gmina Lipsk

Nazwa zadania

Przebudowa i modernizacja basenu kąpielowego przy ul.
Batorego w Lipsku wraz z budową studni głębinowej z
infrastrukturą do celów zaopatrzenia tego basenu w wodę

Planowany koszt realizacji w
tys. PLN

1600

Termin realizacji zadania
(w latach i kwartałach)

2017 r. – 600tys. zł
2018-2021 - 1 000 tys. zł.

Krótki opis zadania

Uszczelnienie podłoża, dostosowanie obiektu do wymogów
sanitarno – higienicznych, zagospodarowanie terenu wokół
obiektu.

KARTA ZADANIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI
Wnioskodawca (zgłaszający
zadanie/realizator)

Gmina Lipsk

Nazwa zadania

Montaż kolektorów słonecznych na budynkach osób
fizycznych w mieście i gminie Lipsk

Planowany koszt realizacji w
tys. PLN

1000
2016 r. – 250 tys. zł

Termin realizacji zadania

2017 r. – 250 tys. zł
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(w latach i kwartałach)

2018-2021 - 500 tys. zł.

Krótki opis zadania

Zadanie obejmuje montaż kolektorów słonecznych na
budynkach osób fizycznych w mieście i gminie Lipsk w
ilości ok. 40 szt.

KARTA ZADANIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI
Gmina Lipsk
Wnioskodawca (zgłaszający
zadanie/realizator)
Nazwa zadania

Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach osób
fizycznych o mocy do 3,5kW.

Planowany koszt realizacji w
tys. PLN

1 920

Termin realizacji zadania
(w latach i kwartałach)

2016 r. – 240 tys. zł
2017 r. – 480 tys. zł
2018-2021 - 1 200 tys. zł.
Zadanie obejmuje montaż paneli fotowoltaicznych w
mieście i gminie Lipsk na budynkach osób fizycznych o
mocy do 3,5 kW w ilości ok. 80 szt.

Krótki opis zadania

Montaż paneli
KARTA ZADANIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI
Wnioskodawca (zgłaszający
zadanie/realizator

Gmina Lipsk

Nazwa zadania

Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach
użyteczności publicznej w mieście i gminie Lipsk o łącznej
mocy do 30 kW (szkoła podst. w Lipsku)

Planowany koszt realizacji w
tys. PLN

180

Termin realizacji zadania
(w latach i kwartałach)

2016

Krótki opis zadania

Zadanie obejmuje montaż paneli fotowoltaicznych na
budynku szkoły podstawowej w Lipsku o łącznej mocy do
30 kW. Termomodernizację bud. szkoły (docieplenie ścian
i stropu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej) wykonano
w 2010 r. Budynek szkoły jest ogrzewany z własnej
kotłowni na drewno. Montaż paneli z uwagi na charakter
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budynku jest rozwiązaniem ekonomicznym szczególnie
pod względem oszczędności energii.
KARTA ZADANIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI
Wnioskodawca (zgłaszający
zadanie/realizator)

Gmina Lipsk

Nazwa zadania

budowa sceny plenerowej przy M-GOK w Lipsku przy ul.
Rynek

Planowany koszt realizacji w
tys. PLN
Termin realizacji zadania
(w latach i kwartałach)

240

Krótki opis zadania

2018 - 2021
Zadanie obejmuje budowę sceny plenerowej przy M-GOK
w Lipsku przy ul. Rynek. Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury zlokalizowany jest w parku miejskim, gdzie często
odbywają imprezy plenerowe. Scena jest niezbędnym
elementem takiego miejsca tym bardziej, że istniejąca jest
w złym stanie technicznym i praktycznie nie nadaje się do
występów.

KARTA ZADANIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI
Wnioskodawca (zgłaszający
zadanie/realizator)
Nazwa zadania

Planowany koszt realizacji w
tys. PLN
Termin realizacji zadania
(w latach i kwartałach)
Krótki opis zadania

Gmina Lipsk
Przebudowa drogi gminnej Nr G 102799 we wsiach
Dolinczany i Rygałówka (wodociecze) na odcinku o
długości 800 mb, szerokości 5,00 m
220
2018 - 220
Budowa nawierzchni utwardzonej poczwórne
powierzchniowe utrwalenie/asfalt o szerokości 5,00 m i
długości 800 mb

KARTA ZADANIA PLANOWANEGO DO REALIZACJ
Wnioskodawca (zgłaszający
zadanie/realizator

Gmina Lipsk

Nazwa zadania

Budowa boiska do piłki ręcznej przy Zespole Szkół
Samorządowych w Lipsku o pow. ok. 1000 m2
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Planowany koszt realizacji w
tys. PLN

150

Termin realizacji zadania
(w latach i kwartałach)

2018 - 2021

Krótki opis zadania

Zadanie obejmuje budowę boiska do piłki ręcznej o pow.
ok. 1000 m2przy Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku.
Szkoła obecnie posiada kompleks boisk wielofunkcyjnych
w ramach boiska „Orlik” za wyjątkiem boiska
planowanego. Jest ono niezbędne dla potrzeb uczącej się w
szkole młodzieży, jak też w ramach rekreacji dla
zainteresowanych mieszkańców Lipska i gminy.

KARTA ZADANIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI
Wnioskodawca (zgłaszający
zadanie/realizator)

Gmina Lipsk

Nazwa zadania

Modernizacja i przebudowa ujęcia wody w mieście Lipsk

Planowany koszt realizacji w
tys. PLN

246

Termin realizacji zadania
(w latach i kwartałach)

2015 - 146 tys.
2018-2021 – 100 tys.

Krótki opis zadania

Zadanie obejmuje wymianę urządzeń w hydroforni w
Lipsku oraz budowę studni głębinowej z infrastrukturą
(146 tys. + 100 tys. zł)

KARTA ZADANIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI
Wnioskodawca (zgłaszający
zadanie/realizator)

Gmina Lipsk

Nazwa zadania

Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

Planowany koszt realizacji w
tys. PLN

180

Termin realizacji zadania
(w latach i kwartałach)

2017 – 150 tys.

Krótki opis zadania

2018 – 2021 – 30 tys.
Zadanie obejmuje :
- utwardzenie terenu pod planowany PSZOK,
- właściwe jego odwodnienie,
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- oświetlenie, monitoring,
- budowę ogrodzenia i bramy wjazdowej,
- zakup wagi,
- budowę wiaty na odpady wielkogabarytowe, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony,
- zakup kontenerów i pojemników na odpady posiadających
zabezpieczenia przed emisją zanieczyszczeń do gruntu i
atmosfery, zgodnie z art.3 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399
ze zm.)
- zakup kosy spalinowej,
- zakup ciągnika z napędem na dwie osie, z ładowaczem i
pługiem czołowym,
- zakup tablicy informacyjnej
KARTA ZADANIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI
Wnioskodawca (zgłaszający
zadanie/realizator)

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Nazwa zadania

Montaż paneli fotowoltaicznych na osiedlach zabud.
mieszk. wielorodz. spółdzielni mieszkaniowej i wspólnot
mieszkaniowych w Lipsku o łącznej mocy do 175 kW (ul.
Batorego 25 kW, ul. Pusta 2x25 kW, ul. Nowodworska
4x25 kW)

Planowany koszt realizacji w
tys. PLN

1 050

Termin realizacji zadania
(w latach i kwartałach)

2016 - 220

Krótki opis zadania

Montaż paneli fotowoltaicznych na osiedlach zabud.
mieszk. wielorodz. spółdzielni mieszkaniowej i wspólnot
mieszkaniowych w Lipsku o łącznej mocy do 175 kW (ul.
Batorego 25 kW, ul. Pusta 2x25 kW, ul. Nowodworska
4x25 kW)

KARTA ZADANIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI
Wnioskodawca (zgłaszający
zadanie/realizator)

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Nazwa zadania

Termomodernizacja budynków zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej SM w Lipsku

Planowany koszt realizacji w
tys. PLN

4 585
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Termin realizacji zadania
(w latach i kwartałach)

2015 - 220

Krótki opis zadania

Termomodernizacja budynków zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej SM w Lipsku - zadnie realizowane przez
Spółdzielnie Mieszkaniową

KARTA ZADANIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI
Wnioskodawca (zgłaszający
zadanie/realizator)

Stowarzyszenie i Gmina Lipsk
Termomodernizacja budynku byłej szkoły w Kuriance

Nazwa zadania

(wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian,
fundamentów) i przebudowa budynku ze zmianą sposobu
jego użytkowania na Środowiskowy Dom Samopomocy

Planowany koszt realizacji w
tys. PLN

800

Termin realizacji zadania
(w latach i kwartałach)

2016 - 2020

Krótki opis zadania

Termomodernizacja budynku byłej szkoły w Kuriance
(wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian,
fundamentów) i przebudowa budynku ze zmianą sposobu
jego użytkowania na Środowiskowy Dom Samopomocy

KARTA ZADANIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI
Wnioskodawca (zgłaszający
zadanie/realizator)

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku

Nazwa zadania

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży

Planowany koszt realizacji w
PLN

30 000

Termin realizacji zadania
(w latach i kwartałach)

2016 - 2018

Krótki opis zadania

Organizacja zajęć artystycznych, umuzykalniających,
tanecznych i folklorystycznych dla dzieci i młodzieży
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KARTA ZADANIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI
Wnioskodawca (zgłaszający
zadanie/realizator)

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku

Nazwa zadania

„Ekomuzeum „W krainie pisanki”

Planowany koszt realizacji w
PLN

30 000

Termin realizacji zadania
(w latach i kwartałach)

2016 - 2018

Krótki opis zadania

1. Opracowanie i wydanie materiałów dotyczących
ekomuzeum (mapki, broszury, foldery itp.)
2. Organizacja wydarzenia promującego ekomuzeum i
lipską pisankę

KARTA ZADANIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI
Wnioskodawca (zgłaszający
zadanie/realizator)

Stowarzyszenie „Pomóż Sobie”

Nazwa zadania

Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do dóbr i
usług umożliwiających im pełne uczestnictwo w życiu
społecznym

Planowany koszt realizacji w
PLN

50 000,00 zł

Termin realizacji zadania
(w latach i kwartałach)

I, II, III, IV kwartał 2016 – 2018

Krótki opis zadania

1. Zapewnienie usług terapeutycznych osobom
niepełnosprawnym i ich rodzinom – zadanie polega na
utworzeniu świetlicy terapeutycznej

KARTA ZADANIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI
Wnioskodawca (zgłaszający
zadanie/realizator)

Stowarzyszenie „Pomóż Sobie”

Nazwa zadania

Kształtowanie i rozwijanie świadomości społecznej w
zakresie dostrzegania i rozumienia praw i problemów osób
z niepełnosprawnością
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Planowany koszt realizacji w
PLN

2 000,00 zł

Termin realizacji zadania
(w latach i kwartałach)

I, II, III, IV kwartał 2016 - 2018

Krótki opis zadania

1. Prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej
różnych form pomocy i wsparcia, świadczonych przez
urzędy, instytucje i organizacje dla osób
niepełnosprawnych i ich rodzin oraz w kwestii
rozwijania świadomości społecznej – spotkania,
prelekcje, publikacje broszur

KARTA ZADANIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI
Wnioskodawca (zgłaszający
zadanie/realizator)

Stowarzyszenie „Pomóż Sobie”

Nazwa zadania

Zwiększenie szans osobom niepełnosprawnym na
zatrudnienie na otwartym rynku pracy zgodnie z ich
kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami

Planowany koszt realizacji w
PLN

15 000,00 zł

Termin realizacji zadania
(w latach i kwartałach)

I, II, III, IV kwartał 2016 - 2018

Krótki opis zadania

1. Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych wśród
lokalnych pracodawców – organizowanie spotkań z
pracodawcami łamiąc stereotypy i mity związane z
zatrudnianiem osób z orzeczoną niepełnosprawnością
2. Organizowanie szkoleń zawodowych i spotkań z
pośrednikiem pracy
3. Targi i giełdy pracy

KARTA ZADANIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI
Wnioskodawca (zgłaszający
zadanie/realizator)

Stowarzyszenie „Pomóż Sobie”

Nazwa zadania

Zapewnienie równych szans osobom niepełnosprawnym w
dostępie do kultury, sportu, rekreacji i turystyki
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Planowany koszt realizacji w
PLN

35 000,00 zł

Termin realizacji zadania
(w latach i kwartałach)

I, II, III, IV kwartał 2016 – 2018

Krótki opis zadania

1. Upowszechnianie i rozwijanie kultury fizycznej i
turystyki z uwzględnieniem problematyki środowiska
osób niepełnosprawnych i ich rodzin – w ramach
zadania organizowanie wyjazdów na hipoterapię i
basen.
2. Włączanie osób niepełnosprawnych w działania
artystyczne np. teatralne, plastyczne, muzyczne –
prowadzenie warsztatów muzycznych, plastycznych i
teatralnych
3. Tworzenie warunków do upowszechniania
kulturotwórczej aktywności osób niepełnosprawnych –
prezentacja i promowanie twórczości osób
niepełnosprawnych (wystawy plastyczne, występy,
konkursy, festiwale)

KARTA ZADANIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI
Wnioskodawca (zgłaszający

Towarzystwo Przyjaciół Lipska

zadanie/realizator)
Nazwa zadania

Aktywizacja ruchowa seniorów

Planowany koszt realizacji w
PLN
Termin realizacji zadania
(w latach i kwartałach)

18 000,00 zł

Krótki opis zadania

2016 – 2018
Stworzenie grupy aktywnych seniorów. Spotkania z
trenerami, opracowanie indywidualnych programów
rehabilitacyjno – zdrowotnych. Wyposażenie sali
rekreacyjnej i dostosowanie jej w sprzęt przeznaczony
dla seniorów. Regularne spotkania w grupach mające na
celu działania prozdrowotne.

KARTA ZADANIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI
Wnioskodawca (zgłaszający
zadanie/realizator)

Towarzystwo Przyjaciół Lipska

Nazwa zadania

Majówka z TPL – działania integracyjne i profilaktyka
alkoholowa
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Planowany koszt realizacji w
PLN

15 000,00 zł
2016 – 2018

Termin realizacji zadania
(w latach i kwartałach)
Krótki opis zadania

Organizacja majowych pikników rodzinnych o
charakterze profilaktyki bezalkoholowej. Integracja
rodziny i aktywizacja społeczna mieszkańców.

KARTA ZADANIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI
Wnioskodawca (zgłaszający
zadanie/realizator)

Towarzystwo Przyjaciół Lipska

Nazwa zadania

Aktywizacja sportowa społeczeństwa.

Planowany koszt realizacji w
PLN

20 000,00 zł
2016 – 2018

Termin realizacji zadania
(w latach i kwartałach)
Krótki opis zadania

Organizacja imprez o charakterze sportowym i
rekreacyjnym, na przykład: Turnieje Piłki Siatkowej
(drużyn amatorskich i profesjonalnych), rajdów
rowerowych, biegów ulicznych i wszelkich innych
aktywności o charakterze sportowym i rekreacyjnym.

KARTA ZADANIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI
Wnioskodawca (zgłaszający
zadanie/realizator)
Nazwa zadania
Planowany koszt realizacji w
PLN
Termin realizacji zadania
(w latach i kwartałach)
Krótki opis zadania

Towarzystwo Przyjaciół Lipska
Podniesienie atrakcyjności miasta przez organizację
atrakcji turystycznych
35 000,00 zł
2016 – 2018
Organizacja atrakcji turystycznych takich jak: gry
miejskie, questy, organizacja plenerów artystycznych.

KARTA ZADANIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI
Wnioskodawca (zgłaszający
zadanie/realizator)
Nazwa zadania

Towarzystwo Przyjaciół Lipska
Odkrywanie historii lokalnej
102

Id: BEC827F8-3B0B-4C15-A283-A6A40D8D924A. Projekt

Strona 102

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Lipsk do roku 2020

20 000,00 zł

Planowany koszt realizacji w
PLN
Termin realizacji zadania
(w latach i kwartałach)

2016 – 2018
Badanie historii lokalnej i ocalanie jej od zapomnienia.
Wydawanie niepublikowanych dotąd rękopisów,
wspomnień, dokumentów itp. Wydawanie ulotek o
miejscach pamięci narodowej, zabezpieczenie źródeł
historycznych. Organizacja świąt patriotycznych.

Krótki opis zadania

KARTA ZADANIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI
Wnioskodawca (zgłaszający
zadanie/realizator)

Gmina Lipsk

Nazwa zadania

Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w Parku Miejskim
w Lipsku

Planowany koszt realizacji w
tys. PLN

26

Termin realizacji zadania
(w latach i kwartałach)

2017

Krótki opis zadania

Projekt pn. "Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w
Parku Miejskim w Lipsku" będzie polegał na montażu
następujących urządzeń rekreacyjnych: biegacz - 1 szt., twister 1 szt., orbitrek - 1 szt., wyciąg górny - 1 szt., ławka - 1 szt.,
wioślarz - 1 szt., drabinka - 1 szt., wyciskanie siedząc - 1 szt.,
koła małe - 1 szt., prasa nożna - 1 szt., tablica z regulaminem - 1
szt. Aby zainstalować w.w. urządzenia niezbędny jest również
zakup pylonów - 3 szt. i słupa nośnego - 1 szt. W ramach
projektu zostanie również opracowana mapa do celów
projektowych oraz projekt zagospodarowania terenu.
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7. Plan finansowy na lata 2014-2020
W rozdziale powyżej została przedstawiona lista projektów, które Gmina zamierza
realizować przez najbliższe lata. Dla każdego projektu został określony jego budżet oraz
okres realizacji. Założono, że będą one w znacznym stopniu dofinansowane przez Unię
Europejską w ramach Funduszy Strukturalnych. Wszystkie projekty są zgodne z zapisami
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. W tabeli27 poniżej przedstawiono zestawienie
finansowe Strategii. Szczegółowe rozpisanie kosztów poszczególnych zadań wraz z
planowanymi źródłami finansowania znajduje się w rozdziale 6 Plan operacyjny Strategii cele strategiczne, cele szczegółowe i zadania.
Tabela Koszt całkowity (w tys. zł.) planowanych do realizacji zadań w latach.
Ogółem 2014-2020

31 445

2014 -

2016 -

2015

2017

1 063

13 427

2018 2020

16 981

Szczególne znaczenie ma ekonomiczny aspekt realizacji założeń Strategii. Bez
zabezpieczania odpowiednich źródeł finansowania nie możliwa jest jego realizacja. Główne
źródła ”dochodu” wspomagające realizację to:


fundusze pomocowe Unii Europejskiej - dotacje w ramach Funduszy Strukturalnych,



pożyczki i dotacje z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,



dotacje z Ekofunduszu,



kredyty z banków, w tym Banku Ochrony Środowiska,



budżet samorządów,



budżet Państwa,



środki mieszkańców i przedsiębiorców



dotacje, spadki i darowizny.

Poniżej opisano najważniejsze z nich.

27

opracowanie własne
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Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020 (RPOWP)
podzielony jest na dziewięć osi tematycznych (plus Oś X, czyli Pomoc Techniczna).
Oś I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu - 247,4 mln euro
Bardzo ważna z punktu widzenia wspierania przedsiębiorczości w regionie. To tu znajdziemy
działania wspierające działalność badawczo-rozwojową. I to zarówno w uczelniach, jak i
przedsiębiorstwach. Co ważne, na te działania można będzie uzyskać dotacje. Podlaskie firmy
mogą też liczyć na dofinansowanie inwestycji. Przy czym, jeśli chodzi o działalność
produkcyjną, przewidziane są dotacje, natomiast na rozwój usług i technologii informacyjnokomunikacyjnych - pożyczki. W tej osi wyodrębniona jest również pomoc dla
przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenach Natura 2000, gdzie z zasady prowadzenie
działalności jest utrudnione. Wsparcie będzie koncentrować się tych projektach, które
zakładają tworzenie miejsc pracy.
Oś II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa - 84 mln euro. Ta oś również stawia na
przedsiębiorczość, ale widzianą nie przez pryzmat produktu, technologii, a - człowieka. To on
jest podmiotem, jego sytuacja na rynku pracy. I tak, przewidziano tu wsparcie na aktywizację
osób bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo, od 30. roku życia. Inną
formą pomocy będzie wspieranie samozatrudnienia. Przy czym na pomoc bezzwrotną mogą
liczyć te grupy, które, zdaniem Komisji Europejskiej, znajdują się w szczególnie trudnej
sytuacji na rynku pracy, tj. osoby po 50. roku życia, kobiety, niepełnosprawni, długotrwale
bezrobotni oraz niskowykwalifikowani. Ci, którzy nie mieszczą się w tych zapisach, również
otrzymają wsparcie, ale już w formie pożyczki.
Oś III Kompetencje i kwalifikacje- 129,8 mln euro. Działania w tej osi mają sprawić, że
nauka w regionie będzie wysokiej jakości. Można będzie uzyskać wsparcie na poprawę
jakości

kształcenia

ponadgimnazjalnych.

w

przedszkolach,

Przewidziana

jest

szkołach

podstawowych,

również

pomoc

na

gimnazjalnych

dokształcanie

i

kadry

pedagogicznej. Osobne działanie jest skierowane do szkół zawodowych, na ich dostosowanie
do potrzeb regionalnego rynku pracy. To wszystko ma sprawić, że młodzież nie będzie
przedwcześnie kończyła nauki, a po szkole znajdzie w regionie pracę.
Oś IV Poprawa dostępności transportowej - 208 mln euro. Główne cele tej osi to lepsze drogi
i sprawniejsze połączenia kolejowe. Jedno z działań skupia się na drogach wojewódzkich,
które umożliwiają podłączenie do sieci TEN-T (Transeuropejskiej Sieci Transportowej) oraz
systemu dróg krajowych. Z kolei drugie stawia na sprawny transport kolejowy, zwłaszcza
towarowy. Główny nacisk i największe pieniądze znajdują się oczywiście w programach
105
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zarządzanych z poziomu UE. A w ramach RPOWP planujemy takie inwestycje, które będą
uzupełniały te działania, tak by sieć kolejowa była spójna i zapewniała sprawny transport. I
tak, w ramach RPOWP 2014-2020, prowadzone będą rewitalizacje linii kolejowych.
Planowane są również inwestycje poprawiające bezpieczeństwo ruchu, np. infrastruktura na
przejazdach kolejowych.
Oś V Gospodarka niskoemisyjna - 180,5 mln euro. Rewolucja energetyczna - taki cel
zapisaliśmy w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020. Mieszkańcy mają
nie tylko zużywać energię, ale również ją wytwarzać. Dlatego w RPOWP odnajdziemy
działania skierowane na wspieranie lokalnej produkcji energii, czyli właśnie owej rewolucji
energetycznej. Będzie można uzyskać dotacje na inwestycje z zakresu wytwarzania energii
opartej na odnawialnych źródłach. Rozwinie się przemysł i usługi, związane z wytwarzaniem
i obsługą urządzeń oraz instalacji energetycznych. Można będzie też uzyskać pomoc na
kompleksową modernizację energetyczną budynków wraz z wymianą wyposażenia na
energooszczędne. Na inwestycje w budynkach mieszkalnych przewidziane są pożyczki, a
użyteczności publicznej - dotacje.
Oś VI Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami - 57 mln euro
Można uzyskać wsparcie na kompleksowe inwestycje w zakresie gospodarowania odpadami.
Obejmować one mają: selektywną zbiórkę odpadów, transport, instalacje do odzysku i
recyklingu odpadów. Projekty te muszą być uwzględnione w planie inwestycyjnym
dotyczącym gospodarki odpadami komunalnymi, który będzie stanowił załącznik do
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Kolejne działanie obejmuje inwestycje w
zakresie gospodarki wodno-ściekowej, ujęte w ramach Krajowego Programu Oczyszczania
Ścieków Komunalnych.
Oś VII Poprawa spójności społecznej - 59 mln euro. Celem tej osi będzie aktywna integracja
osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem - poprzez podjęcie pracy, kształcenia.
Grupą, która może tu również liczyć na wsparcie, są osoby niepełnosprawne, które na rynku
pracy napotykają dodatkowo na brak akceptacji społecznej. Pomoc będą im oferowały różne
instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, samorządy, urzędy pracy. Kolejną
formą wsparcia będzie np. tworzenie przedsiębiorstw społecznych.
Oś VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej - 179,3 mln euro. Tworzenie e-usług,
np. e-administracji czy e-zdrowia oraz infrastruktury informatycznej - na takie projekty
będzie można uzyskać pomoc w ramach tej osi. Tu także pomyślano o inwestycjach w
infrastrukturę edukacyjną, zwłaszcza przedszkoli i szkół zawodowych. Ale muszą one
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wynikać z przyjętych rozwiązań w zakresie poprawy jakości kształcenia. Działania tej osi
będą również ukierunkowane na ochronę dziedzictwa kulturowego czy inwestycje w ochronę
zdrowia. Z tym, że te drugie będę musiały być umotywowane potrzebami regionu,
zdiagnozowanymi w specjalnym planie i koordynowane na poziomie kraju. Kolejne
inwestycje, które będą tu finansowane, dotyczą działań zaplanowanych w lokalnych
strategiach rozwoju.
Oś IX Rozwój lokalny - 29 mln euro - Cała ta oś będzie wdrażana za pomocą RLKS, czyli
przy zaangażowaniu społeczności lokalnych (RLKS oznacza Rozwój Lokalny Kierowany
przez Społeczność). Wspólnym mianownikiem działań będzie stymulowanie aktywności
społeczności lokalnych. Kierunki interwencji będą miały indywidualny charakter, bowiem
każdorazowo zostaną określone w Lokalnej Strategii Rozwoju w oparciu o zidentyfikowane
na poziomie lokalnym problemy i potencjały.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) to
narodowy program mający na celu wspieranie gospodarki niskoemisyjnej, ochronę
środowiska, powstrzymywanie lub dostosowanie się do zmian klimatu, komunikację oraz
bezpieczeństwo energetyczne. POIiŚ 2014-2020 jest przedłużeniem i kontynuacją
najważniejszych kierunków inwestycji wyznaczone w edycji wcześniejszej- POIiŚ 20072013. Odnoszą się one w szczególności do postępu technicznego państwa w priorytetowych
sektorach gospodarki. Program POIiŚ 2014-2020 skierowany jest do podmiotów publicznych
(włączając w to jednostki samorządu terytorialnego) oraz do podmiotów prywatnych
(szczególnie do dużych przedsiębiorstw). Podstawowym źródłem finansowania POIiŚ 20142020 będzie Fundusz Spójności, którego głównym zadaniem jest wspieranie rozwoju
europejskich sieci komunikacyjnych oraz ochrony środowiska w krajach Unii Europejskiej.
Ponadto planuje się dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(EFRR). Program skierowany jest na inwestycje takie jak:
Priorytet I (FS)- promowanie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej:
 Wytwarzanie, rozprowadzanie i wykorzystywanie OZE (poprzez budowę lub
modernizację farm wiatrowych, instalacji na biomasę lub biogaz;
 Udoskonalenie efektywności energetycznej w obszarze publicznym i mieszkaniowym
 Rozwinięcie inteligentnych systemów dystrybucji i wdrażanie ich (np. tworzenie sieci
dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia)
Planowany wkład unijny: 1 5218,4 mln euro.
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Priorytet II (FS ) - ochrona środowiska (włączając w to dostosowanie się do zmian klimatu):
 Wspieranie rozwoju infrastruktury środowiskowej (modernizacja oczyszczalni
ścieków,

sieci

kanalizacyjnych,

instalacji

do

zagospodarowania

odpadów

komunalnych)
 Protekcja i odbudowanie różnorodności biologicznej, polepszeniu stanu środowiska
miejskiego (np. zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza)
 Adaptacja do zmian klimatu (np. ochrona terenów miejskich przed niekorzystną
pogodą czy prowadzenie projektów z zakresu małej retencji)
Planowany wkład unijny: 3 808,2 mln euro
Priorytet III (FS)- modernizacja infrastruktury komunikacyjnej nastawiona na ochronę
środowiska:
 Modernizacja drogowego i kolejowego zaplecza w sieci TEN-T, poza tą siecią i w
aglomeracjach
 Niskoemisyjna komunikacja miejska, śródlądowa, morska i intermodalna
 Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu lotniczym
Planowany wkład unijny: 16 841,3 mln euro.
Priorytet IV (EFRR) - nasilenie transportowej sieci europejskiej:
 Udoskonalenie przepustowości infrastruktury drogowej (włączając w to obwodnice i
trasy wylotowe)
Planowany wkład unijny: 3 000,4 mln euro
Priorytet V (EFRR) - udoskonalenie infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego:
 Rozwinięcie inteligentnych systemów rozprowadzania, gromadzenia i przesyłu gazu
ziemnego i energii elektrycznej (np. poprzez rozbudowę sieci przesyłowych i
dystrybucyjnych)
Planowany wkład unijny: 1 000,0 mln euro
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi jedno z
głównych źródeł polskiego systemu finansowania przedsięwzięć służących ochronie
środowiska, wykorzystujący środki krajowe jak i zagraniczne. Na najbliższe lata
przewidziane jest finansowanie działań w ramach programu ochrona atmosfery, który
podzielony jest na cztery działania priorytetowe: poprawa jakości powietrza, poprawa
efektywności energetycznej, wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii oraz
system zielonych inwestycji (GIS – Green Inwestment Scheme). Program poprawa jakości
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powietrza ma na celu zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń
powietrza w tych strefach, gdzie dopuszczalne i docelowe stężenia zanieczyszczeń uległy
przekroczeniu. W tym celu należy opracowywać programy ochrony powietrza oraz
zmniejszać emisję zanieczyszczeń, szczególnie pyłów PM2,5 i PM10 oraz emisji CO 2.
Program dzieli się na dwie części. Pierwsza dotyczy współfinansowania opracowania
programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych i jest skierowana do
województw. Druga część programu finansuje działania związane z likwidacją niskiej emisji
wspierającą wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł
energii (program KAWKA). Beneficjentami są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i
gospodarki wodnej.
Program poprawa efektywności energetycznej realizowany jest w ramach zadania Inwestycje
energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach. Forma wsparcia to kredyt i dotacja
do 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Dotacja wynosi: 10% kapitału kredytu
bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;
15% kapitału kredytu bankowego (w przypadku, gdy inwestycja została poprzedzona
audytem energetycznym) oraz dodatkowo do 15% kapitału kredytu bankowego na pokrycie
poniesionych kosztów wdrożenia systemu zarządzania energią. Innym zadaniem w ramach
programu poprawa efektywności energetycznej jest region – Wsparcie działań ochrony
środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOSiGW. Beneficjentami są
wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a następnie podmioty
realizujące przedsięwzięcia na rzecz intensyfikacji regionalnych działań ochrony środowiska
lub gospodarki wodnej. Forma finansowania to pożyczka do 100% kosztów wskazanych w
koncepcji opisanej we wniosku o dofinansowanie.
W ramach programu wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii finansowane są
następujące działania: BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii oraz Prosument –
linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych
źródeł energii. Program BOCIAN ma na celu ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez
zwiększenie produkcji energii z instalacji, które wykorzystują odnawialne źródła energii. Z
programu mogą skorzystać przedsiębiorcy. Forma finansowania działań w ramach programu
to pożyczka w wysokości 2 – 40 mln zł.
Program PROSUMENT ma na celu promowanie nowych technologii OZE oraz postaw
prosumenckich (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także rozwój
rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym
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sektorze. Program skierowany jest do osób fizycznych, spółdzielni mieszkaniowych,
wspólnot mieszkaniowych, a także jednostek samorządu terytorialnego. Uzyskać można
pożyczkę i dotację łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji, z czego dotacja
stanowi 40%.
W ramach programu System zielonych inwestycji (GIS – Green Inwestment Scheme)
realizowany będzie program SOWA Energooszczędne oświetlenie uliczne, którego celem jest
wspieranie realizacji przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną systemów
oświetlenia publicznego. W ramach programu możliwe będzie uzyskanie dotacji (do 45
%kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia) i pożyczki (do 55% kosztów kwalifikowanych
przedsięwzięcia). Wsparcie skierowane jest do jednostek samorządu terytorialnego.
Finansowanie działań na rzecz poprawy jakości środowiska i efektywności
energetycznej

realizowane

jest

z

programów

międzydziedzinowych:

Wsparcie

przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki. Program został
podzielony na dwie części: Audyt energetyczny/elektroenergetyczny przedsiębiorstwa i
Zwiększenie efektywności energetycznej. Wsparcie finansowe skierowane jest dla
przedsiębiorców realizujących inwestycje w zakresie audytów energetycznych lub
zwiększenia efektywności energetycznej. Inwestycje finansowane będą w formie dotacji w
wysokości do 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Program GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych ma służyć efektywnemu
wykorzystaniu potencjału innowacji technologicznych dla realizacji celów środowiskowych i
gospodarczych, a także podnoszeniu konkurencyjności na rynku. Skierowany jest do
przedsiębiorców, konsorcjów naukowych oraz grup przedsiębiorców wspólnie działających.
Działania w ramach programu obejmują fazę badawczo – rozwojową (36 mln zł) oraz fazę
wdrożeniową (160 mln zł).
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w celu
poprawy efektywności energetycznej i poprawy jakości powietrza przewiduje wsparcie
finansowe dla osób fizycznych, przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego.
WFOŚiGW w Białymstoku udziela pomocy finansowej w formie preferencyjnych pożyczek
(o niskim oprocentowaniu, z możliwością częściowego umorzenia), dotacji, dopłat do
oprocentowania kredytów bankowych, a także przekazuje środki finansowe jednostkom
budżetowym na realizację zadań z zakresu:
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ochrony wód



gospodarki wodnej



ochrony atmosfery



ochrony ziemi i gospodarki odpadami



ochrony przyrody



monitoringu



przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska



edukacji ekologicznej



ekspertyz i prac naukowo-badawczych

Na 2015 r. WFOŚiGW w Białymstoku w ramach Priorytetu 3 Ochrona atmosfery przewiduje
następujące działania:
 likwidacja lub modernizacja źródeł niskiej emisji
 odnawialne źródła energii
 poprawa efektywności energetycznej
Wsparcie występuje w formie dopłat do oprocentowania lub częściowej spłaty kapitału
kredytów bankowych.

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy to bezzwrotna pomoc
finansowa dla Polski z trzech krajów Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, które
są jednocześnie członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. Norwegii, Islandii i
Liechtensteinu. Polska przystępując do Unii Europejskiej, przystąpiła również do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Na mocy Umowy o powiększeniu EOG z 14
października 2003 r. ustanowiona została pomoc finansowa dla krajów Europejskiego
Stowarzyszenia Wolnego Handlu, tworzących EOG. W październiku 2004 roku polski rząd
podpisując dwie umowy, został upoważniony do korzystania z innych, oprócz funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, źródeł bezzwrotnej pomocy
zagranicznej: Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Memorandum of Understanding wdrażania
Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Darczyńcami są 3 kraje EFTA: Norwegia, Islandia i
Liechtenstein. Obydwa programy obowiązują jednolite zasady i procedury oraz zależą od
jednego systemu zarządzania i wdrażania w Polsce. Koordynację nad tymi Mechanizmami
sprawuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Wprowadzanie tych programów na
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terytorium Polski odbywa się na podstawie Regulacji ws. Wdrażania MF EOG i NMF,
uwzględniając jednocześnie wytyczne, przygotowane przez państwa- darczyńców.

8. Ocena spójności celów strategicznych z dokumentami wyższego rzędu
Strategia jest zgodna z aktualnymi krajowymi i unijnymi dokumentami strategicznymi, w
tym m. in.:
 Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju
sprzyjającego włączeniu społecznemu;
 Wewnętrzny dokument „Position of the Commission Services on the development of
Partnership Agrement and programmes in POLAND for the period 2014-2020"
opublikowany przez Komisję Europejską 26.09.2012 r.
 Strategia Rozwoju Kraju do roku 2020;
 Wytyczne Regionalnych Programów Operacyjnych;
 Rozporządzenie dla funduszy Wspólnych Ram Strategicznych 2014 — 2020 przyjęte
19 stycznia 2012 r.
 Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego.
Uwarunkowania

rozwojowe wynikające

z

dokumentów strategicznych

Unii

Europejskiej, Polski oraz województwa podlaskiego były przedmiotem analizy we wstępnym
etapie prac nad strategią i zostały przedstawione poniżej.
Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego
włączeniu społecznemu
Jest to podstawowy dokument strategiczny kształtujący politykę Unii Europejskiej do roku
2020. Określa on trzy priorytety:
1.Rozwój inteligentny – rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjnej.
2. Rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów,
przyjaznej środowisku i konkurencyjnej.
3.Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie działań zapewniających
powstanie nowych miejsc pracy i dostęp do osiągnięć cywilizacyjnych.
Przedstawiono w nim także pięć nadrzędnych celów, które powinny być osiągnięte do 2020
roku. Są to:
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1. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat powinien wynosić 75%.
2. Na inwestycje w badania i rozwój należy przeznaczać 3% PKB Unii.
3.W zakresie klimatu i energii należy osiągnąć cele „20/20/20” (w tym ograniczenie
emisji dwutlenku węgla nawet o 30%, jeśli pozwolą na to warunki).
4.Liczbę osób przedwcześnie kończących naukę szkolną należy ograniczyć do 10%,
a co najmniej 40% osób z młodego pokolenia powinno zdobywać wyższe wykształcenie.
5. Liczbę osób zagrożonych ubóstwem należy zmniejszyć o 20 mln.
Strategia rozwoju Gminy Lipsk zbieżna jest z tymi celami.
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Lipsk do roku 2020 zgodna jest z zapisami i
wytycznymi Wewnętrznego dokumentu „Position of the Commission Services on the
development of Partnership Agrement and programmes in POLAND for the period 20142020" opublikowany przez Komisję Europejską 26.09.2012 r., jak również z zapisami Umowy
Partnerstwa i Kontraktu Terytorialnego. Strategia odpowiada zapisom Rozporządzenia dla
funduszy Wspólnych Ram Strategicznych 2014 — 2020 przyjętych 19 stycznia 2012 r. i
Wytycznym Regionalnych Programów Operacyjnych. Zadania planowane do realizacji w
niniejszej Strategii odzwierciedlają wytyczne programowe Unii Europejskiej Państwa
Polskiego.
Strategia rozwoju kraju do 2020 roku
Jest to podstawowy dokument określający strategiczne kierunki rozwoju Polski do
2020 roku. Trzem podstawowym obszarom zostały przypisane cele strategiczne oraz kierunki
interwencji. Podstawowym celem krajowej polityki transportowej jest zwiększenie
dostępności terytorialnej, poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora
transportowego przez utworzenie spójnego, zrównoważonego, i przyjaznego użytkownikowi
systemu transportowego w wymiarze krajowym (lokalnym), europejskim i globalnym.
Poprawa dostępności terytorialnej w Polsce wymaga integracji głównych gałęzi transportu
(kolejowego, drogowego, morskiego, lotniczego i wodnego-śródlądowego), rozumianych jako
zintegrowany

system

transportowy.

Zasadniczym

zadaniem

takiego

systemu

jest

przezwyciężenie barier geograficznych, aby możliwa była interakcja między obywatelami,
przedsiębiorcami, a także między całymi gospodarkami. Jest to również krok w kierunku
lepszego wykorzystania potencjału gospodarczego regionów. Główny cel SRT odnosi się
zarówno do utworzenia zintegrowanego systemu transportowego przez inwestycje w
infrastrukturę transportową, jak i wykreowania sprzyjających warunków dla sprawnego
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funkcjonowania

rynków

transportowych

oraz

rozwoju

efektywnych

systemów

przewozowych.
Realizacja głównego celu transportowego w perspektywie 2020 r. i dalszej, wiąże się z
realizacją pięciu celów szczegółowych, właściwych dla każdej z gałęzi transportu. Chodzi o:


stworzenie nowoczesnej i spójnej sieci infrastruktury transportowej,



poprawę sposobu organizacji i zarządzania systemem transportowym,



poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu oraz przewożonych towarów,



ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko,



zbudowanie racjonalnego modelu finansowania inwestycji infrastrukturalnych.
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Lipsk do roku 2020 zgodna jest w pełni zgodna z

powyższymi zapisami.
Strategia jest dokumentem zrównoważanego rozwoju i jest w pełni zgodna z polityką Polski i
Unii Europejskiej w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, co
przedstawiono poniżej.
Cele wynikające z polityki unijnej dotyczącej ochrony środowiska
Podstawowym dokumentem określającym cele ochrony środowiska na szczeblu Unii
Europejskiej jest VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego. VI
EAP ustanawia wspólnotowe ramy polityki ochrony środowiska na okres od lipca 2002 r. do
lipca 2012 r. Stanowi on środowiskowy wymiar wspólnotowej strategii zrównoważonego
rozwoju i wytycza priorytety w dziedzinie ochrony środowiska, w szczególności:
1. zmiany klimatu;
2. przyrodę i różnorodność biologiczną;
3. zdrowie i jakość życia;
4. zasoby naturalne i odpady
Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000 r.
ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej jest wynikiem
wieloletnich prac Wspólnot Europejskich zmierzających do lepszej ochrony wód poprzez
wprowadzenie wspólnej europejskiej polityki wodnej, opartej na przejrzystych, efektywnych i
spójnych ramach legislacyjnych. Zobowiązuje państwa członkowskie do racjonalnego
wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych w myśl zasady zrównoważonego rozwoju.
Cele pakietu klimatyczno-energetycznego przedstawiają się następująco:
114

Id: BEC827F8-3B0B-4C15-A283-A6A40D8D924A. Projekt

Strona 114

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Lipsk do roku 2020



zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przynajmniej o 20% w 2020 r.
w porównaniu do bazowego 1990 r. i 30% zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych
w 2020 r. w UE w przypadku, gdyby uzyskano światowe porozumienie co do redukcji
gazów cieplarnianych



zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej do
20% w 2020 r., w tym 10% udziału biopaliw w zużyciu paliw pędnych



zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20% do 2020 r. w porównaniu do
prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię

Cele strategiczne zapisane w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Lipsk do roku 2020
są zgodne z celami polityki unijnej.
Cele wynikające z polityki zrównoważonego rozwoju Polski
Cele i instrumenty sformułowane na szczeblu wspólnotowym zostały w przewadze
przeniesione do Polityki Ekologicznej Państwa w latach 2009–2012 z perspektywą do roku
2016. Priorytety tego dokumentu obejmują:
- kierunki działań systemowych,
- ochrona zasobów naturalnych,
- poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego.
Cele strategiczne zapisane w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Lipsk do roku 2020
są zgodne z celami Polityki Ekologicznej Państwa.
W Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego przyjęto trzy główne cele polityki
regionalnej do 2020 roku:
1. „konkurencyjność” - wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów;
2. „spójność” - budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji
obszarów problemowych;
3. „sprawność” - tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji
działań rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie.
Kierunki działań polityki regionalnej w ramach celu 1. obejmują:
- wzmacnianie funkcji metropolitalnych ośrodków wojewódzkich i integracja ich obszarów
funkcjonalnych, w tym: Warszawy – stolicy państwa;
- tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania procesów rozwojowych i zwiększania ich
absorpcji poza ośrodkami wojewódzkimi;
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- budowę podstaw konkurencyjności województw – działania tematyczne;
- zwiększanie dostępności komunikacyjnej pomiędzy regionami i wewnątrz nich.
W ramach celu 2. zidentyfikowano następujące problemy rozwojowe:
- wzmacnianie spójności w układzie krajowym;
- wspieranie obszarów wiejskich o najniższym poziomie dostępu do dóbr i usług;
- restrukturyzacja restrukturyzację i rewitalizacja rewitalizację miast i innych obszarów;
- przezwyciężanie niedogodności związanych z położeniem obszarów przygranicznych,
szczególnie wzdłuż zewnętrznych granic UE;
- zwiększanie dostępności transportowej do ośrodków wojewódzkich.
Kierunki działań podejmowane w ramach celu 3. obejmują:
- wzmocnienie strategicznego wymiaru polityki regionalnej;
- jakość zarządzania i terytorialne ukierunkowanie polityk publicznych;
- przebudowę i wzmocnienie koordynacji w wieloszczeblowym zarządzaniu;
- wspomaganie budowy kapitału społecznego dla rozwoju regionalnego.
Cele strategiczne zapisane w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Lipsk do roku 2020
są zgodne z celami KSRR.
Założenia Narodowego Planu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej określają cel główny
jako:
Rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju;
oraz cele szczegółowe:
1)

Rozwój niskoemisyjnych źródeł energii,

2)

Poprawa efektywności energetycznej,

3)

Poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami,

4)

Rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych,

5)

Zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami,

6)

Promocja nowych wzorców konsumpcji.

Cele strategiczne zapisane w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Lipsk do roku 2020 są
zgodne z celami Narodowego Planu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej gmina rozpoczęła
pracę nad opracowaniem dokumentu - Gminny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.
Plan Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego zakłada następujące cele główne:
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1. Zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali,
tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów zgodnego
z wymogami ochrony środowiska.
2. Zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w
strumieniu odpadów komunalnych.
3. Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.
Założenia i cele strategiczne zapisane w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Lipsk do roku
2020 są zgodne z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego.
Cele ogólne Programu Ochrony Środowiska Gminy Lipsk to:
CEL EKOLOGICZNY nr 1: RACJONALNA GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA.
Główne PRIORYTETY- cele krótkoterminowe tego celu średnioterminowego to:


budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,



modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowych wraz ze stacjami uzdatniania wody,



zapewnienie oczyszczania ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,



budowa punktu zlewczego przy oczyszczalni ścieków.

CEL EKOLOGICZNY nr 2: GOSPODARKA ODPADAMI. Główne PRIORYTETY- cele
krótkoterminowe tego celu średnioterminowego to:


selektywna zbiórka odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych,



recykling,



bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie odpadów,



rekultywacja składowisk i likwidacja „dzikich wysypisk”,



utworzenie w Urzędzie Gminy elektronicznej bazy danych o stanie środowiska w gminie.

CEL EKOLOGICZNY nr 3 OCHRONA ATMOSFERY. Główne PRIORYTETY- cele
krótkoterminowe tego celu średnioterminowego to:


uporządkowanie ewidencji gruntów zalesionych,



ochrona przed hałasem komunikacyjnym,



zmniejszanie emisji pyłów w atmosferze poprzez wykorzystywanie źródeł energii
przyjaznych środowisku,



zalesianie słaby, zdegradowanych, porolnych gleb,
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budowa czy też modernizacja systemów grzewczych w obiektach użyteczności publicznej
oraz budynkach prywatnych z możliwością wykorzystania – gdzie to możliwe –
odnawialnych źródeł energii (np. drewno, wody geotermalne, energia słoneczna, biomasa,
biogaz),



budowa płyt gnojowych, zbiorników na gnojówkę i gnojowicę w rodzinnych
gospodarstwach rolnych o skoncentrowanej produkcji zwierzęcej i wyposażenie tych
gospodarstw w specjalistyczne urządzenia do zagospodarowania tych nawozów,



poprawa stanu sanitarnego obiektów turystycznych oraz bazy wypoczynkowej,



modernizacja procesów technologicznych na energo i wodooszczędne oraz niskoemisyjne
a ponadto stosowanie urządzeń technicznych ograniczających bądź eliminujących hałas,
wibracje i promieniowanie niejonizujące.
CEL EKOLOGICZNY nr 4 OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO. Główne
PRIORYTETY- cele krótkoterminowe tego celu średnioterminowego to:



dbałość o utrzymanie stanu naturalnego środowiska,



dbałość o poprawę stanu naturalnego środowiska,



racjonalne czerpanie z zasobów środowiska naturalnego,



korzystanie z zasobów odnawialnych,



ochrona bioróżnorodności,



ochrona szaty roślinnej i ochrona gatunków zwierzęcych,



powołanie obszarów chronionego krajobrazu,



wspomaganie wdrożenia programów rolno – środowiskowych,



promowanie ekologicznej działalności rolnej.

CEL EKOLOGICZNY nr 5 DZIAŁANIA NA RZECZ EDUKACJI EKOLOGICZNEJ.
Główne PRIORYTETY- cele krótkoterminowe tego celu średnioterminowego to:


edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży,



zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców,



propagowanie zdrowego stylu życia,



kształtowanie polityki informacyjnej mającej na celu rezygnację przez z kotłowni
węglowych na rzecz alternatywnych źródeł energii,



konkursy ekologiczne i działania akcyjne.
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Założenia i cele strategiczne zapisane w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Lipsk do roku
2020

są zgodne z Programem Ochrony Środowiska Gminy Lipsk oraz pozostałymi

gminnymi dokumentami planistycznymi.

9. Procedury wdrażania, monitoringu, ewaluacji, aktualizacji i promocji
Strategii.
Rozwoju Miasta i Gminy Lipsk do roku 2020 została zatwierdzona i przyjęta do
realizacji uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku i przekazana do realizacji dla Burmistrza. Jej
wdrażaniem zajmą się pracownicy Urzędu Miejskiego w Lipsku, którzy będą realizowali
projekty inwestycyjne określone w programie. Ich realizacja będzie zgodna z zasadami
polityki Unii Europejskiej. Pracownicy zajmą się:


przygotowaniem wniosków aplikacyjnych i wszystkich niezbędnych dokumentów,
załączników i pozwoleń,



przygotowaniem dokumentacji technicznej projektów,



obsługą finansową projektów,



monitorowaniem realizacji projektów,



składaniem sprawozdań z ich realizacji.
Monitorowanie realizacji Strategii prowadzone będzie również przez pracowników

Urzędu Miejskiego w Lipsku. Będą oni na bieżąco prowadzili nadzór nad realizacją
projektów. Mają oni dostęp do wszystkich niezbędnych danych dotyczących kontrolowania
zmian wskaźników osiągnięć określonych w Strategii. Badając zmiany wskaźników będą na
bieżąco oceniali prawidłowość realizacji dokumentu. Dane te będą przekazywane dla
Burmistrza. Na każdej sesji Rady Miejskiej Burmistrz składa Radnym oraz Sołtysom oraz
zaproszonym przedstawicielom przedsiębiorców, dyrektorów jednostek samorządowych i
mieszkańcom gminy informacje ze swoich prac. W tym też sprawozdaniu będą informacje o
wdrażaniu Strategii i realizacji projektów określonych przez ten dokument. Ponadto jeden dwa razy do roku odbywają się zebrania wiejskie, na których również będzie omawiane
wdrażanie Strategii i realizacja projektów z nią związanych. W czasie tych sesji i spotkań
wszystkie zainteresowane strony będą mogły zgłaszać zwoje wnioski i uwagi związane z
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realizacją Strategii, a także zgłaszać do niej ewentualne zmiany, które będą musiały być
zatwierdzone przez Radę Miejską.
Sposoby oceny - ewaluacja

Istota oceny Strategii polega na prowadzeniu stałych obserwacji, dokonywania
systematycznych pomiarów, określaniu narzędzi pomiarów przebiegu procesów, które nas
interesują. Strategia ma na celu wspomagać zrównoważony rozwój gminy. Stosownie do
tych dwóch funkcji powstaje zasadne wyróżnienie dwóch sfer jej obserwacji i oceny. Jedną
sferą jest obserwacja Strategii jako dokumentu programowania działań wspomagających
rozwój z całą logiką uzasadniania tych działań, drugą zaś jest obserwacja i ocena wdrażania
działań w życie.
Wzorcem dla oceny mogą być wskaźniki oceny realizacji zadań. Wskaźniki te można
podzielić na trzy podgrupy:
 Wskaźniki

produktu

-

opisujące

rozmiar

podejmowanych

przedsięwzięć

w ramach danego projektu.
 Wskaźniki rezultatu - związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami
przedsięwzięcia (projektu). Informują one o zmianach, jakie nastąpiły tuż po wdrożeniu
danego przedsięwzięcia. Efekty bezpośrednie mogą być mierzone wartościowo i
ilościowo.
 Wskaźniki oddziaływania - opisujące efekty odległe w czasie lub efekty pośrednie nie
ograniczające się do korzyści beneficjentów (korzyści zewnętrzne). Pomiar tego typu
efektów pośrednich jest tylko częściowo możliwy na wybranych przykładach, dających
się zidentyfikować i zmierzyć. Całość efektów pośrednich może nie być jednoznacznie
określona, może być jednak szacowana.
Wskaźniki oceny projektowanych przedsięwzięć powinny być realne, trafnie dobrane,
mierzalne - umożliwiające porównania, wiarygodne i dostępne. Stworzenie w miarę pełnego
indeksu wskaźników oceny projektów może stanowić podstawę do określenia monitorowania
całe Programu.
Lista przykładowych wskaźników:
 km zmodernizowanych dróg
 % skanalizowania gminy
 liczba zmodernizowanych obiektów
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 liczba obiektów po termomodernizacji
 km melioracji wodnych
 km kanalizacji deszczowej
 liczba zlikwidowanych dzikich wysypisk
 zmodernizowana oczyszczalnia ścieków
 liczba nowych przyzagrodowych oczyszczalni ścieków
 % zmniejszenia zanieczyszczenia atmosferycznego
 wzrost świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży
 wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa dorosłego
 liczba nowopowstałych gospodarstw ekologicznych
 liczba miejsc noclegowych
 liczba kwater agroturystycznych
 liczba organizacji pozarządowych
 liczba nowopowstałych przedsiębiorstw
 liczba zmodernizowanych kotłowni
 liczba zmodernizowanych kotłowni z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
 wzrost wielkości terenów leśnych – w ha.
By wskaźniki mogły być realne, trafnie dobrane, mierzalne, należy przy ich doborze znać
dane wyjściowe.
Promocja - sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym,
prywatnym i organizacjami pozarządowymi
Realizacja działań w ramach Strategii nie będzie możliwa bez partnerstwa publiczno –
społecznego. Szczególnie istotny jest udział społeczności lokalnej gminy poprzez działania
organizacji pozarządowych, w tym wspierających

ochronę środowiska, instytucji

oświatowych, kulturalnych i lokalnego biznesu. Podstawą współpracy będzie partnerstwo.
Inicjowanie współdziałania władz publicznych, organizacji pozarządowych i społeczności
lokalnej należy do władz samorządowych. Współdziałanie powinno opierać się na
płaszczyźnie współpracy dla dobra mieszkańców gminy. Działania władz samorządowych
będą upubliczniane, a wyniki prac prezentowane mieszkańcom na zebraniach sołeckich i
zebraniach mieszkańców.
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Promocja - Public Relations
Główne uwarunkowania społeczne Strategii to dostęp do informacji i sprawiedliwość
rozstrzygnięć spraw. Polska w 2003 roku ratyfikowała Konwencję o dostępie do informacji,
udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz o dostępie do sprawiedliwości w
sprawach dotyczących środowiska z 1999 r., podpisaną w Aarhus. Art. 7 Konwencji nakazuje
zagwarantowanie udziału społeczeństwa w przygotowaniu Programów i programów
mających znaczenie dla środowiska lokalnego i określa podstawowe obowiązki organów
państwowych w zakresie zapewnienia udziału społecznego w postępowaniach dotyczących
tych dokumentów. Są to w szczególności:


ustalenia zakresu podmiotowego konsultacji,



ustalenia rozsądnych norm czasowych na poszczególne etapy konsultacji,



przeprowadzenie konsultacji odpowiednio wcześnie w toku procedury decyzyjnej,
gdy wszystkie warianty są jeszcze możliwe, a udział społeczeństwa może być skuteczny,



należyte uwzględnienie konsultacji społecznych przy wydawaniu decyzji.

Jednakże organy państwowe

same podejmują decyzję co do szczegółowych sposobów

powiadamiania społeczeństwa, metod zbierania uwag i wniosków oraz terminu i czasu
trwania konsultacji społecznych.
Niniejszy dokument został opracowany z uwzględnieniem powyższych przepisów
prawnych. Informacje szczególnie istotne zostaną zaprezentowane w lokalnych mediach i na
zebraniach gminnych.
Strategia przygotowana została z udziałem szerokich konsultacji społecznych, przy
uwzględnieniu głosów środowiska naukowego, gospodarczego, pracowniczego, kulturalnego i
pozarządowego.

10.Konsultacje społeczne Strategii
Na etapie opracowywania projektu dokumentu, po zebraniu danych statystycznych,
zebrano listę potencjalnych zadań od instytucji, organizacji społecznych oraz Urzędu
Miejskiego. Następnie zorganizowano spotkanie otwarte na terenie gminy - warsztaty
prowadzone przez opracowującego Strategię z udziałem mieszkańców, władz i różnych
przedstawicieli środowisk lokalnych, w celu wspólnego wypracowania analizy SWOT,
misji, potencjalnej listy zadań.
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Opracowany

projekt

Strategii

został

w Urzędzie Miejskim, u sołtysów oraz

wyłożony

do

konsultacji

społecznych

na stronie internetowej urzędu, wraz

z wyznaczonym terminem na wnoszenie pisemnych uwag.
Rekomendacje dla wprowadzenia uwag oraz uzasadnienie dla uwag niewprowadzonych
zostały wypracowane - przedyskutowane z przedstawicielami władz gminy określając,
które z nich zostaną uwzględnione. Następnie przygotowano propozycje zmian do
projektu na Sesję Rady Miejskiej wraz uzasadnieniem dla uwag niewprowadzonych.
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UZASADNIENIE

Posiadanie strategicznego dokumentu przez jednostkę terytorialną jest pierwszym
koniecznym krokiem programowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Tworzona Strategia
wypracowana przy współpracy z mieszkańcami ma służyć realizacji ich potrzeb.
O przystąpieniu do opracowania strategii poinformowano społeczeństwo poprzez
obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lipsku, jak też poszczególnych sołectw,
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w bip.
Założenia do strategii, materiały, wnioski przedstawiano w mediach lokalnych i Internecie.
Uzyskano też wymagane uzgodnienia co do zakresu i stopnia szczegółowości informacji
wymaganych w Prognozie Oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu od:
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku – pismo znak WOOŚI.411.2.16.2015.AR z dnia 20.07.2015 r.
Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku – pismo
znak NZ.0523.81.2015 z dnia 16.07.2015 r.
W dniu 22 lipca br. zorganizowano spotkanie otwarte w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury w Lipsku - warsztaty prowadzone przez opracowującego Strategię z udziałem
mieszkańców, władz i różnych przedstawicieli środowisk lokalnych, w celu wspólnego
wypracowania analizy SWOT, misji, potencjalnej listy zadań.
Następnie zebrano dane statystyczne oraz listy potencjalnych zadań od instytucji,
organizacji społecznych pozarządowych oraz Urzędu Miejskiego, jak też inne dane i informacje
niezbędne dla opracowania strategii.
Z uwagi na koszty realizacji tych zadań oraz ograniczone możliwości finansowe gminy została
ułożona lista zadań wg. kryterium ważności, wynikającego z wagi problemu dla rozwoju gminy i
mieszkańców oraz uwzględniająca okres ich realizacji.
Dokument opracowany został przy szerokim zaangażowaniu społeczności lokalnej.
Wszystkie problemy, nurtujące na co dzień gminę i jej mieszkańców oraz sposoby ich
rozwiązywania były omawiane i dyskutowane na posiedzeniach komisji i sesjach Rady Miejskiej
oraz na zebraniach wiejskich organizowanych we wszystkich Sołectwach gminy.
Opracowany projekt strategii wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko został w
dniu 18 września br. wyłożony do konsultacji społecznych, a informację o tym z wyznaczonym
terminem na wnoszenie pisemnych uwag, umieszczono: na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Lipsku, w sołectwach, na stronie internetowej urzędu i w bip, oraz w miejscowej prasie. W
wyznaczonym terminie, tj. do dnia 12 października uwag pisemnych nie zgłoszono. Natomiast
rekomendacje dla wprowadzenia uwag zostały przedyskutowane z przedstawicielami władz gminy
i uwzględnione w dokumencie.
Projekt planu wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko, zgodnie z
obowiązującymi przepisami został pozytywnie zaopiniowany przez właściwe organy, tj. :
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku – pismo znak WOOŚI.410.2.31.2015.AR z dnia 30.10.2015 r.
- Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku – pismo
znak NZ.0523.166.2015 z dnia 19.10.2015 r.
Strategia Rozwoju Gminy, to dokument strategiczny, na podstawie którego Gmina Lipsk będzie
mogła ubiegać się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej planowanych zadań,
niezbędnych dla poprawy standardu życia mieszkańców i wymaganych przepisami prawa.
Udział lokalnej społeczności (w tym organizacji pozarządowych) jest i będzie stałym
czynnikiem wspierającym procesy jej wdrażania.
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