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A          WPROWADZENIE 
Strategia rozwoju zrównowaŜonego miast i gmin dorzecza Biebrzy wskazuje najwaŜniejsze 

cele i zadania, które trzeba zrealizować, aby wizja określona w tym dokumencie stała się faktem 
w roku 2010. Realizacja strategii powinna uczynić z obszaru dorzecza Biebrzy miejsce przyjazne 
zarówno dla mieszkańców jak i przyjeŜdŜających tutaj gości, zaś przede wszystkim trwale 
zapewnić wysoką jakość Ŝycia społeczności lokalnej przy zachowaniu unikalnych w skali 
europejskiej walorów środowiska naturalnego. Władze samorządowe i inne jednostki obecne na 
terenie dorzecza od lat pracują nad rozwojem tego obszaru i zachowaniem właściwych relacji 
róŜnych dziedzin Ŝycia społeczno-gospodarczego w powiązaniu ze środowiskiem naturalnym, 
opracowując i realizując swoje programy działań. NaleŜy podkreślić, Ŝe wiele juŜ zostało 
uczynione, prace nad niektórymi przedsięwzięciami trwają. Niniejszy dokument stanowi zatem 
kontynuację i uzupełnienie działań juŜ podejmowanych. 

Strategia powstała w wyniku wielomiesięcznej wspólnej pracy przedstawicieli miast i 
gmin obszaru dorzecza, instytucji uŜyteczności publicznej, administracji obszarów 
chronionych i organizacji społecznych oraz lokalnych liderów wspieranych przez specjalistów 
z Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska.  

Dokument zawiera w części pierwszej opis stanu środowiska przyrodniczego i 
kulturowego oraz charakterystykę sfery społecznej i gospodarczej obszaru dorzecza Biebrzy. 
W następnej części, wskazano najistotniejsze dokumenty strategiczne opracowane na 
poziomie krajowym i regionalnym określające kierunki rozwoju regionu. Część trzecia 
zawiera właściwą strategię ekorozwoju, składającą się z analizy moŜliwości i ograniczeń 
rozwoju społeczno-gospodarczego miast i gmin, sformułowania wizji i celów nadrzędnych 
oraz celów strategicznych i ich opisu, polityki zagospodarowania przestrzennego.  

W ostatniej części przedstawiono program działań strategicznych, czyli zestawienie celów 
i zadań ujętych w formie kompleksowych tabel, zawierających takŜe podstawowe informacje na 
temat jednostek realizujących poszczególne zadania, harmonogramu i kosztu realizacji.  
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B          TRYB PRAC NAD STRATEGIĄ 
Strategia rozwoju zrównowaŜonego miast i gmin dorzecza Biebrzy została opracowana 

przez zespół etatowych pracowników Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska oraz 
współpracujących ekspertów z Politechniki Białostockiej, Pracowni Architektury śywej, Eko-
Efekt Sp. z o.o. oraz PHU „Czyste Środowisko”. 

Przy opracowaniu Strategii została przyjęta zasada uspołecznienia procesu budowy tego 
dokumentu. Zastosowana metoda miała na celu włączenie społeczności lokalnych w proces 
podejmowania decyzji. Uspołecznienie prac nad Strategią pozwoliło równieŜ na uzyskanie 
szerszego poparcia dla jej realizacji. W prace zaangaŜowani byli przedstawiciele zarządów 
miast i gmin objętych Strategią. 

Pierwszym etapem prac było rozpoznanie podstawowych cech charakteryzujących 
sytuację istniejącą. Etap ten poświęcony był analizom zagadnień gospodarczych, a takŜe 
innych kluczowych dziedzin Ŝycia społeczności lokalnej, poczynając od środowiska 
naturalnego – jako podstawowego uwarunkowania rozwoju, po potencjał społeczny. NaleŜy 
podkreślić, Ŝe zagadnienia te były analizowane na poziomie obszaru dorzecza, a takŜe na 
poziomie poszczególnych gmin. Efekty prac zostały opisane w pierwszej części opracowania 
pt. „Diagnoza stanu”. 

Prace warsztatowe rozpoczęte zostały od analizy atutów, słabych stron powiatu i 
poszczególnych gmin oraz moŜliwości i zagroŜeń dla rozwoju (analizy SWOT), która 
umoŜliwiła spojrzenie na sytuację dorzecza i poszczególnych gmin w sposób syntetyczny, 
pozwalający na sformułowanie wizji rozwoju dorzecza Biebrzy oraz podstawowych 
kierunków rozwoju w najwaŜniejszych sferach działania władz lokalnych, czyli w : 

- sferze przyrodniczej, 

- sferze społecznej, 

- sferze gospodarczej. 

W kolejnym etapie prac określone zostały cele strategiczne oraz operacyjne, których 
osiągnięcie będzie warunkowało realizację wizji rozwoju dorzecza Biebrzy, a następnie 
program działania czyli zadania konieczne do osiągania poszczególnych celów operacyjnych, 
instytucje odpowiedzialne za realizację zadań oraz instytucje, których współpraca jest 
niezbędna lub poŜądana. 
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C         DIAGNOZA STANU 
1 ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I KULTUROWE 

 STAN ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 

 RZEŹBA TERENU 

Rzeźba terenu na obszarze dorzecza rzeki Biebrzy została ukształtowana w wyniku 
trzech głównych procesów morfotwórczych: lodowcowego, eolicznego i akumulacji 
biogenicznej. Takie uwarunkowania decydują o współwystępowaniu obszarów o niewielkim  
zróŜnicowaniu rzeźby (równiny torfowiskowe, płaskie i faliste równiny moreny denne, 
równiny sandrowe) oraz róŜnorodnych form morenowych, kemowych i eolicznych 
charakteryzujących się znacznymi deniwelacjami i spadkami. 

Odmienność i róŜnorodność krajobrazów na obszarze dorzecza Biebrzy związana jest z 
ich róŜną genezą i nakładaniem się wyŜej wymienionych procesów. Krajobraz gmin 
połoŜonych na północy omawianego terenu, tj. w obrębie Równiny Augustowskiej i 
Pojezierza Ełckiego, jest związany ze zlodowaceniem bałtyckim. Tereny połoŜone w 
środkowej i południowej części analizowanego obszaru, w Kotlinie Biebrzańskiej wraz z 
przyległymi Wysoczyznami: Białostocką, Kolneńską i Wysokomazowiecką oraz Wzgórzami 
Sokólskimi, ukształtowane zostały podczas zlodowacenia środkowopolskiego. 

Syntetyczną charakterystykę rzeźby terenu w poszczególnych gminach przedstawiono 
jest w tabeli poniŜej (tab.1): 

 

Tab.1 Rzeźba terenu obszaru dorzecza Biebrzy 

gmina zróŜnicowanie 
rzeźby 

dominujący typ krajobraz dominuj ące wysokości  

(m n.p.m.) 

Bargłów Kościelny duŜe falisto-pagórkowaty 131-160 

Dąbrowa Białostocka duŜe pagórkowaty 161-200 

Goniądz średnie płaski/falisty 110-130 

Miasto Grajewo średnie płaski/falisty 131-160 

Gmina Grajewo małe płaski 131-160 

Janów średnie płaski 131-160 

Jasionówka średnie falisty 131-160 

Jedwabne małe falisty 131-160 

Knyszyn średnie płaski/falisty 131-160 

Korycin małe falisty 131-160 

Krypno małe falisty 131-160 

Lipsk małe falisty 131-160 
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Mońki średnie falisty 130-160 

Nowy Dwór duŜe falisty 161-200 

Przytuły małe falisty 161-200 

Radziłów małe falisty 110-130 

Rajgród małe płaski 131-160 

Sidra duŜe pagórkowaty 161-200 

Suchowola małe falisty 131-160 

Szczuczyn małe falisty 131-160 

Sztabin małe falisty 131-160 

Trzcianne małe płaskie/faliste 110-130 

Wąsosz małe płaskie/faliste 131-160 

Wizna duŜe faliste/pagórkowate 161-200 

  

 BUDOWA GEOLOGICZNA 

Na terenie doliny Biebrzy i jej najbliŜszego sąsiedztwa podłoŜe krystaliczne budują 
przewaŜnie gnejsy i kwarcyty występujące na głębokości ponad 500 m (825 m w okolicach 
Miłusz). Na skałach prekambru zalegają bezpośrednio utwory jury środkowej i jury górnej 
(utwory jury dolnej i kredy dolnej nie występują) oraz kredy środkowej i górnej. Utwory kredowe 
są przykryte na całym obszarze przez utwory trzeciorzędowe o miąŜszości kilkadziesiąt metrów. 
Jedynie w RóŜanymstoku kreda występuje bezpośrednio pod osadami lodowcowymi. 
Powierzchnia podczwartorzędowa najwyŜej wznosi się w okolicach Lipska (ok. 40 m n.p.m.), 
najbardziej obniŜa się na północ od Czerwonego Bagna (ok. 85 m poniŜej p.m.). MiąŜszość 
utworów czwartorzędowych waha się od 82 m (Lipsk) do 212 m (Mońki). Plejstoceńskie utwory 
najstarszego zlodowacenia (zlodowacenie Narwi) występują na tym terenie jedynie w okolicy 
Grajewa (miąŜszość 23 m). Natomiast powszechne są osady zaliczane do zlodowaceń 
południowopolskich o miąŜszości od 42 m (Grajewo) do 54 m (Jastrzębna).  

Utwory związane ze zlodowaceniem środkowopolskim występują w otoczeniu doliny 
Biebrzy i osiągają znaczną miąŜszość (Grajewo 130 m, Sztabin 100 m, Wizna 85 m). 
Najlepiej wyodrębniają się utwory zlodowacenia Warty, szczególnie na terenach otaczających 
dolinę Biebrzy (okolice Downar, Grajewa, Kamienna Nowa, Dąbrowa Białostocka). Występują 
na powierzchni, stanowią podłoŜe torfowisk lub znajdują się pod osadami dolin rzecznych. Piaski 
i Ŝwiry wodnolodowcowe budują sandry w dolinie Biebrzy środkowej. MiąŜszość tych utworów 
wynosi od kilku do 20 m. Utwory sandrowe w tym rejonie są z reguły warstwowane. Utwory 
eoliczne (piaski wydmowe) tworzą dobrze wykształcone pola wydmowe lub pojedyncze wydmy 
występujące na podłoŜu mineralnym torfowisk. Utwory eolicznych w dolinie Biebrzy zbudowane 
są w 60-70 % z piasku drobnoziarnistego. Utwory aluwialno-deluwialne i deluwialne występują na 
wysoczyznach morenowych otaczających dolinę Biebrzy. Zajmują one dna dolin denudacyjno-
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erozyjnych z ciekami wodnymi. Uziarnienie tych utworów stanowią piaski luźne, piaski gliniaste, 
gliny oraz pyły.  

Dolinę Biebrzy zajmują ogromne kompleksy torfowiskowe. Największy z nich powstał w 
basenie środkowym Biebrzy. Występują tu głównie torfy płytkie i średniogłębokie (do 2 m). 
Najgłębsze torfy, dochodzące do 4 m miąŜszości wykształciły się na terenie Czerwonego Bagna. 
ZłoŜa torfowe budują głównie torfy szuwarowe, turzycowiskowe i olesowe. W basenie dolnym 
przewaŜają złoŜa o miąŜszości do 1,5 m, jedynie w okolicach Mścich torfy osiągają grubość 4 m. 
PrzewaŜają torfy trzcinowe, mszysto-darniowe, olesowe i łozowe. W basenie Biebrzy górnej 
występują najgłębsze torfy w całej Kotlinie Biebrzańskiej. Ich miąŜszość waha się w zakresie 4-6 
m. ZłoŜa zbudowane są głównie z torfów mechowiskowych. 

W dolinie Narwi (południowy skraj dolnego basenu Biebrzy) wykształciły się mady i 
piaski rzeczne. Jest to dolina typowo mułowa. PrzewaŜają muły płytkie (0,2 - 0,25 m). Mady 
piaszczyste zajmują głównie przykorytowe partie terenu.  

 

 ZASOBY SUROWCOWE 

Główne zasoby surowcowe na tym obszarze stanowią piaski, Ŝwiry, kruszywa grube i 
gliny. Na terenie objętym analizą występują znaczące ilości tych kopalin. 

Udokumentowane i zarejestrowane są takŜe ogromne złoŜa torfu trzcinowego, 
turzycowego, mszystego i drzewnego wraz z kopalinami towarzyszącymi – gytią. 

 

 HYDROGRAFIA 

 Obszar opracowania prawie w całości połoŜony jest w obrębie zlewni rzeki Biebrzy, 
która jest głównym elementem systemu hydrograficznego. Wyjątek stanowią gminy Knyszyn 
i Krypno, których teren przynaleŜy do zlewni rzeki Narew. 

Biebrza bierze swój początek u podnóŜa Wzgórz Sokólskich, na bagnach Jatła na 
południe od Nowego Dworu, płynąc w początkowym swym biegu z północnego-wschodu na 
zachód, a następnie w okolicach Dębowa skręca gwałtownie na południowy zachód, silnie 
meandrując i pozostawiając liczne starorzecza. Do ujścia do Narwi, Biebrza płynie przez 
Kotlinę Biebrzańską, którą dzieli się na odrębne jednostki: 

- basen Biebrzy górnej, 

- basen Biebrzy środkowej, 

- basen Biebrzy dolnej. 

Ujście Biebrzy znajduje się koło wsi Ruś, na 248,5 km biegu Narwi. Jej długość od 
źródeł do ujścia wynosi 170,6 km, a powierzchnia dorzecza jest równa 7051,2 km2. 

Do wąskiej (1 – 4 km) górnej części Kotliny Biebrzańskiej, od strony sandrowej Równiny 
Augustowskiej, uchodzą trzy prawobrzeŜne nieduŜe dopływy: Nurka, Niedźwiedzica, 
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Lebiedzianka z Jastrzebianką oraz dwa lewobrzeŜne, uchodzące z Wysoczyzny Białostockiej: 
Sidra, Kropiwna wraz z niewielkimi strumieniami. Doliny rzeczne są zmeliorowane i 
wykorzystywane rolniczo jako uŜytki zielone.  Poza naturalnymi ciekami wodnymi w 
miejscowości Bobra Wielka zlokalizowane są stawy rybne o powierzchni  uŜytkowej ok. 5 ha i 
zdolności retencyjnej ok. 6 tys. m3.  

Do rozległego basenu środkowego Biebrzy, którego szerokość dochodzi do 15 km, a 
miejscami nawet 20 – 30 km wprowadzają wody dwa duŜe prawobrzeŜne dopływy: Netta 
oraz Ełk z Jegrznią wraz z duŜymi kanałami: Woźnawiejskim, Rudzkim, Łęg i Kapickim, 
których istnienie spowodowało znaczne obniŜenie poziomu wód gruntowych na duŜym 
obszarze tej części Kotliny. Poza Jegrznią i dolnym odcinkiem rzeki Ełk, od miejscowości 
Modzelówka do ujścia do Biebrzy, koryta rzeczne zostały uregulowane, a szerokie doliny 
rzeczne zmeliorowane i odwodnione. LewobrzeŜną sieć dopływów Biebrzy tworzą w tej 
części  następujące rzeki: Brzozówka – o uregulowanym korycie i szerokiej odwodnionej 
dolinie, Biebła, Boberka, Czarna Struga – głęboko wcięte, odwadniające wysoczyznową, 
południowo-wschodnią część terenu.  

W północnej części omawianego obszaru, naleŜącego do Pojezierza Suwalskiego i 
Równiny Augustowskiej występują duŜe zbiorniki wodne: Jezioro Rajgrodzkie, Dręństwo i 
Tajno o łącznej pojemności retencyjnej ok. 54 mln m3 oraz szereg mniejszych naturalnych 
zbiorników: Kroszewo, Kukowo, Kroszówka i uŜytkowane stawy rybne (kompleks stawów w 
pobliŜu miejscowości Wojdy, zespół stawów w Solistówce). 

Po przejęciu Kanału Rudzkiego Biebrza wpływa na obszar basenu dolnego, mającego 
charakter wciętej rynnę o szerokości 10 – 12 km. Początkowo Biebrza płynie środkiem jej 
środkiem, a następnie przerzuca się stopniowo na prawy skraj doliny i poczynając od 
Brzostowa aŜ do ujścia do Narwi płynie przy wysokim zachodnim brzegu, stanowiącym 
krawędź Wysoczyzny Kolneńskiej. Z wysoczyzny uchodzą do Biebrzy rzeki Klimaszewnica i 
Wissa ze swoimi, niewielkimi dopływami, płynące bagiennymi dolinami w większej części 
odwodnionymi przez uregulowane cieki i systemy melioracyjne. Wpadające do Biebrzy, w jej 
dolnym odcinku, inne niewielkie prawobrzeŜne dopływy są głęboko wcięte, o wąskich 
dolinach i naturalnym charakterze koryt rzecznych. Z lewej strony uchodzi do Biebrzy 
Kosódka, jedyny większy dopływ, odwadniająca w górnym biegu zachodni skraj 
Wysoczyzny Białostockiej, który w dolnym biegu płynie przez Kotlinę Biebrzańską.  

Dorzecze Biebrzy charakteryzuje się nierównomiernym rozkładem dopływów. 
PrawobrzeŜna część dorzecza stanowi ok. 75,5 % całości. 

W okresie ostatnich 150 lat stosunki hydrograficzne na obszarze dorzecza Biebrzy 
ulegały stopniowym przemianom spowodowanym działalnością inŜynierską. Zmiany 
stosunków wodnych są konsekwencją regulacji koryt rzecznych oraz wykonania sztucznych 
cieków, jakimi są kanały Ŝeglugowe (Netta – Kanał Augustowski) oraz melioracyjne (Kanały: 
WoŜnawiejski, Rudzki, Kapicki, Łęg) wraz z siecią melioracji szczegółowej. 

W basenie górnym przeprowadzono regulację rzeki Nurki, Niedźwiedzicy, Sidry, 
Lebiedzianki i Jastrzebianki. Uregulowana została takŜe górna Biebrza powyŜej ujścia 
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Niedźwiedzicy. Wykonano melioracje szczegółowe wielu obiektów w dolinach rzek Nurki, 
Niedźwiedzicy, Biebrzy między Nurką i Niedźwiedzicą oraz Sidry. W basenie środkowym 
uregulowana został dolna Brzozówka, Szczeberka, Blizna oraz część Ełku. W basenie dolnym 
uregulowane zostały rzeki Klimaszewnica, Kosódka i Wissa. W ich dolinach wykonano takŜe 
melioracje szczegółowe. 

 

 WODY PODZIEMNE 

Obszar miast i gmina dorzecza Biebrzy połoŜony jest na terenach zaklasyfikowanych do 
dwóch regionów hydrogeologicznych – suwalsko-podlaskiego i podlaskiego. W regionach tych 
głównymi i często jedynymi, większymi zbiornikami wód poziemnych są utwory czwartorzędowe. 
Poza nimi większe ilości wód podziemnych mogą występować lokalnie w utworach kredowych 
oraz utworach trzeciorzędowych. System wodonośny zlewni podziemnej w utworach 
czwartorzędowych ma charakter wielopoziomowego zbiornika, w którym wyróŜnia się poziom 
przypowierzchniowy o zwierciadle swobodnym i poziomy międzymorenowe o charakterze 
naporowym. Warstwy wodonośne mają najczęściej miąŜszość rzędu 20 - 50 m i zbudowane są z 
piasków i Ŝwirów. 

Według podziału hydrogeologicznego basen górnej Biebrzy znajduje się w obrębie 
regionu suwalsko-podlaskiego. Dolina Biebrzy i jej dopływy mają tu silnie drenujący 
charakter w stosunku do wszystkich poziomów wodonośnych. Obszar sąsiadujący z doliną od 
północy został wydzielony jako rejon Suwałk-Augustowa. Najbardziej zasobny poziom 
wodonośny występuje tu w piaskach sandrowych i charakteryzuje się brakiem lub tylko 
częściową izolacją od powierzchni. Jego zasilanie następuje przede wszystkim przez 
bezpośrednią infiltrację opadów atmosferycznych. 

Obszar znajdujący się na południe od linii wyznaczonej przez ujście Brzozówki i 
miejscowość Bełda naleŜy do regionu podlaskiego. Charakteryzuje się generalnie pełną 
izolacją od powierzchni głównych poziomów wodonośnych. Podobnie jak w części górnej tak 
i tutaj cieki zasilające Biebrzę drenują wody podziemne i przemieszczają je w postaci 
odpływu podziemnego ku Kotlinie Biebrzańskiej. 

Rejon Kotliny Biebrzańskiej ze względu na ciągłość poziomu wodonośnego i jego duŜą 
miąŜszość został uznany za jeden z Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. 

Przypowierzchniowy poziom wodonośny cechuje się duŜą zmiennością głębokości 
występowania zwierciadła wody. Na wysoczyznach zwierciadło to układa się na głębokości od 
kilku do kilkunastu metrów, natomiast w dolinach i obniŜeniach terenowych występuje tuŜ pod 
powierzchnią terenu, powodując lokalne podtopienia i zabagnienia. Wody poziomu 
przypowierzchniowego przepływają od obszarów wododziałowych w kierunku doliny Biebrzy, z 
niewielkim odchyleniem w kierunku jej dopływów. 

Zasilanie wgłębnych poziomów wodonośnych odbywa się na skutek infiltracji opadów 
atmosferycznych do wód przypowierzchniowych i głębiej przez powolne przesączanie się 
przez skały słabo przepuszczalne i okna hydrologiczne. 
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 WARUNKI KLIMATYCZNE 

Klimat regionu ma cechy klimatu kontynentalnego z pewnymi właściwościami klimatu 
subborealnego. WyraŜa się to długą zimą trwającą 100 - 120 dni, dość krótkim okresem wegetacji 
(192 dni) i najniŜszą na niŜu średnią roczną temperaturą powietrza wynoszącą 6,5 ° C (około 1,5 ° C 
niŜej niŜ w centralnej Polsce). Średnia temperatura w styczniu spada do – 4,2 ° C, a średnie 
temperatury miesięcy letnich wynoszą 16 - 17,5 ° C. Maksymalne temperatury notuje się w lipcu 
(35,3 ° C) i sierpniu (35,1 ° C), minima temperatur występują w styczniu (najniŜsza notowana to –
35,6 ° C). Amplituda średnich miesięcznych dla terenów przylegających do doliny Biebrzy od 
północy wynosi 21,2 ° C, natomiast dla terenów połoŜonych na południe od doliny wynosi 21,8 ° C. 
Amplituda wartości maksymalnych wynosi odpowiednio: 70,7 ° C i 65,3 ° C . 

Roczna suma opadów zawiera się w granicach 550 - 700 mm. Ich maksimum przypada 
na lipiec i wynosi 97,4 mm. W roku występują 144 dni z opadami, z tego aŜ 82 w okresie 
wegetacji. Wiatry wieją głównie z zachodu (latem) oraz wschodu (zimą). Na terenach 
połoŜonych w Kotlinie Biebrzańskiej opady są o około 20 - 30 mm niŜsze niŜ na otaczających 
ją wysoczyznach i równinie, przy czym opady letnie przewaŜają nad zimowymi. Maksima 
opadowe występują w lipcu i listopadzie, minima w lutym i październiku. Deszcze ulewne i 
nawalne występują od czerwca do października z maksimum w czerwcu, natomiast pokrywa 
śnieŜna utrzymuje się na tym terenie średnio 65 – 70 dni w roku. 

 

 WARUNKI GLEBOWE 

Pokrywa glebowa terenu objętego opracowaniem charakteryzuje się dość duŜym 
zróŜnicowaniem typologicznym i gatunkowym. Gleby pod uŜytkami rolnymi, które stanowią 
od 43 % (gmina Trzcianne) do 85 % (gmina Korycin) ogólnej powierzchni terenu gmin, 
róŜnicują się na gleby brunatne, czarne ziemie, gleby pseudobielicowe, gleby torfowe i 
torfowo-murszowe, gleby murszowe i murszowo-mineralne oraz gleby glejowe i mady. Gleby 
organiczne występują głównie w dolinach rzek. 

Stosunki wilgotnościowe gleb są zróŜnicowane. Największe powierzchnie wśród 
uŜytków rolnych zajmują gleby okresowo za suche i trwale za suche, mniejsze powierzchnie 
zajmują gleby o uwilgotnieniu właściwym. Jedynie niewielki procent powierzchni stanowią 
gleby nadmiernie uwilgotnione i podmokłe.  

Gleby pod uŜytkami rolnymi naleŜą do czterech klas bonitacyjnych. Dominują gleby 
powyŜej IV klasy bonitacji, mniejsze powierzchnie zajmują gleby klasy IV, a najmniejsze 
klasy III i II.  Kompleksy przydatności rolniczej gleb na tym terenie to głównie kompleks 
Ŝytni dobry, Ŝytni słaby, Ŝytni bardzo dobry i Ŝytni bardzo słaby.  

Zabiegi melioracyjne przeprowadzono w dolinie Biebrzy i Narwi oraz większości dolin 
małych i średnich rzek. Prace regulacyjne cieków przeprowadzono na terenie gmin Grajewo, 
Janów, Jedwabne, Korycin, Lipsk, Radziłów, Sidra, Suchowola, Sztabin, Trzcianne, Wizna.  

Znacznie pełniejsze rozpoznanie gleb i siedlisk występuje na terenie Biebrzańskiego Parku 
Narodowego. W tej szerokiej zabagnionej dolinie dominują powierzchniowo gleby organiczne, 
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wykształcone na podłoŜu torfowisk o róŜnym charakterze zasilania. W basenie górnym Biebrzy, 
gdzie dominuje soligeniczno-fluwiogeniczny typ zasilania przewaŜają gleby torfowe (bagienne). 
Gleby bagienne występują na głębokich (2 - 3 m) i bardzo głębokich (4 - 5 m) torfach 
mechowiskowych i turzycowiskowych. Mniejsze powierzchnie zajmują inne gleby organiczne: 
torfowo-murszowe, murszowate oraz mułowe i torfowo-mułowe. Gleby mineralne w basenie 
górnym Biebrzy występują marginalnie i są to gleby rdzawe oraz gleby płowe.  

W basenie środkowym Biebrzy obok gleb bagiennych współdominują gleby pobagienne, 
głównie gleby torfowo-murszowe i murszowate. Gleby te powstały na przesuszonych 
torfowiskach, na skutek prac hydrotechnicznych prowadzonych w XIX i XX wieku. W basenie 
dominuje topogeniczny-podsiąkowy typ zasilania. Przy korycie Biebrzy i Ełku oraz Jegrzni i 
Netcie występuje fluwiogeniczno-zalewowy typ hydrologicznego zasilania siedlisk. W 
sąsiedztwie wymienionych cieków kształtują się gleby mułowe, torfowo-mułowe, torfiaste i 
torfowo-glejowe. W tym basenie, wśród gleb mineralnych dominują gleby rdzawe, wytworzone z 
piasków wydmowych i z piasków sandrowych.  

W dolnym basenie Biebrzy występują dwa typy hydrologicznego zasilania: 
fluwiogeniczny i soligeniczny wyciekowy. Zasilanie lewostronnej części doliny, na odcinku 
od Osowca do miejscowości Budy ma charakter fluwiogeniczny, na północ od miejscowości 
Dobarz zmienia się charakter zasilania na soligeniczny wyciekowy. W prawostronnej części 
doliny warunki wodne są kształtowane przez wody zalewów rzecznych oraz zasilanie 
podziemne z terenów wysoczyzny. Największy obszar gleb objętych procesem bagiennym  i 
procesem glejowym znajduje się w basenie dolnym Biebrzy. W tej części doliny występuje 
najwięcej gleb na utworach mineralnych. Dominują tu gleby rdzawe, wykształcone na 
piaskach wydmowych i na piaskach sandrowych. Oprócz gleb rdzawych w basenie występują 
równieŜ gleby bielicowe i bielice, gleby glejobielicowe i glejobielice oraz czarne ziemie.  

 

 SZATA ROŚLINNA 

Zgodnie z regionalizacją geobotaniczną Szafera i Pawłowskiego, obszar na którym 
połoŜone są gminy dorzecza Biebrzy przynaleŜy do Krainy Biebrzańskiej Działu Północnego.  

W regionalizacji geobotanicznej, przeprowadzonej na podstawach synchorologicznych 
przez Matuszkiewicza, obszar ten przynaleŜy do mazursko-podlaskiego regionu subborealnego 
NiŜu Wschodnioeuropejskiego. Mazursko-podlaski region subborealny jest obszarem objętym 
północnym zasięgiem świerka i wyróŜnia się skupieniem kontynentalno-borealnych 
elementów roślinności. Charakterystycznymi, w stosunku do pozostałych części kraju, 
zbiorowiskami regionu są niŜowe bory świerkowe, szczególne postaci borów mieszanych 
świerkowo-sosnowo-dębowych z duŜym udziałem osiki, leśne torfowiska wysokie, borealne 
postaci bezleśnych torfowisk wysokich z udziałem reliktowych gatunków północnych, 
swoiste zespoły wrzosowisk mącznicowych, torfowisk niskich i przejściowych, łąk i pól 
uprawnych. Wiele zespołów środkowoeuropejskich występuje w tym regionie w postaci 
osobnych odmian geograficznych. Region mazursko-podlaski leŜy na peryferiach zasięgu 
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występowania graba. We wschodniej, suwalsko-podlaskiej części regionu nie występuje buk, 
dąb bezszypułkowy i jawor.  

Roślinność o charakterze naturalnym występuje w dolinach duŜych rzek – Biebrzy i 
Narwi oraz w dolinach Ełku i Jegrzni. Basen południowy Biebrzy obfituje w roślinność 
szuwarową i łąkową naleŜącą do klas Phragmitetea i Scheuchzerio-Caricetea nigrae. W tej 
części doliny sposób rozmieszczenia zbiorowisk roślinnych w przestrzeni obrazuje strefowość 
właściwą szerokim, zabagnionym dolinom rzecznym. W bezpośrednim sąsiedztwie koryta 
Biebrzy występują szuwary właściwe ze związku Phragmition w mozaice z szuwarami 
turzycowymi. Kolejna strefa utworzona jest przez szuwary mszysto-turzycowe i mechowiska 
klasy Scheuchzerio-Caricetea nigrae. W mozaice z szuwarami i mechowiskami występują 
płaty zarośli wierzbowych i młodych lasów brzozowych. Grądziki licznie spotykane w dolinie 
pokryte są roślinnością murawową, łąkami świeŜymi i zaroślami leszczynowymi z dębem. 
Skraj doliny porastają lasy olszowe.  

W środkowym basenie Biebrzy roślinność ma równieŜ charakter naturalny i cechuje ją 
duŜe zróŜnicowanie jakościowe i przestrzenne. Fizjonomicznie wyróŜniają się trzy duŜe 
uroczyska leśne Czerwone Bagno, Brzeziny Kapickie i Las Ciszewski. Na Czerwonym 
Bagnie odnotowano występowanie boru bagiennego, boru mechowiskowego, bagiennych 
brzezin i zarośli brzozy niskiej. Brzeziny Kapickie to teren zajęty przez brzeziny szuwarowe, 
zarośla wierzbowe i drobne powierzchniowo zbiorowiska niskich turzyc. Pola wydmowe w 
obrębie uroczyska obfitują w rzadkie gatunki flory termofilnej. Z Czerwonym Bagnem 
sąsiaduje uroczysko Grzędy. Na wydmach, które występują tutaj w duŜym nagromadzeniu, 
spotyka się ciepłolubne postaci lasów liściastych, a takŜe bory mieszane i bory sosnowe. Las 
Ciszewski to zwarty kompleks brzezin pokrzywowych. W dolinie Ełku i Dybły dominują 
zbiorowiska mszysto-turzycowe i turzycowiska. Na całym terenie występują łąki 
zmiennowilgotne, niskoturzycowe i mszyste zbiorowiska torfowisk niskich i przejściowych z 
licznymi mechowiskami. Lokalnie moŜna zaobserwować wkraczanie na otwarte tereny 
torfowisk zarośli wierzbowych i wierzbowo-brzozowych. 

W basenie północnym dominuje roślinność emersyjnych torfowisk niskich i przejściowych. 
Są to głównie zbiorowiska mszysto-turzycowe w mozaice ze zmiennowilgotnymi łąkami. 

W dolinie Narwi występuje mozaika roślinności łąkowej i szuwarowej. Głównie są to 
łąki wilgotne i świeŜe w mozaice z szuwarem trzcinowym w zarośniętych starorzeczach i 
szuwarem turzycy zaostrzonej w miejscach silniej uwilgotnionych (okolice Tykocina).  

Doliny małych rzek na terenie objętym opracowaniem są w większości odlesione i 
zmeliorowane. Dominuje w nich roślinność pochodzenia antropogenicznego, głównie 
roślinność świeŜych i wilgotnych łąk i pól uprawnych. Takim przekształceniom uległy doliny 
rzeki Nereśli i Jaskranki w gminie Krypno, Wołkuszanki, Haciłówki i Niedźwiedzicy w 
gminie Lipsk, Sidry i Nurki w gminie Nowy Dwór, dolina Wissy poza granicami BPN na 
terenie gminy Radziłów, dolina Brzozówki i Olszanki na terenie gminy Suchowola, Olszanki 
i Lebiedzianki w gminie Sztabin.  
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Około 15 % ogólnej powierzchni gmin zajmują lasy. Teren objęty opracowaniem leŜy 
pomiędzy południowym skrajem Puszczy Augustowskiej (gminy Lipsk i Sztabin) i 
północnym skrajem Puszczy Knyszyńskiej (gminy Janów i Knyszyn). Lasy będące 
własnością prywatną (od 20 do 97 % powierzchni lasów na terenie gmin) budowane są przez 
młode wiekowo drzewostany naleŜące do II i III klasy wieku. Dominują bory sosnowe i 
mieszane, bory świerkowe i grądy świeŜe, lokalnie występują łęgi i olsy.  

Na terenie gmin Mońki, Radziłów, Grajewo występują lasy ochronne (głównie lasy 
wodochronne), które zajmują łącznie 1284.7 ha. Drzewostan nasienny na powierzchni 30 ha to 
kolejny cenny fragment lasu w obrębie Kumiałka Nadleśnictwa Czarna Białostocka (gmina Janów).  

Uroczysko Jurdyga, ciekawy obiekt godny ochrony konserwatorskiej w randze 
rezerwatu, leŜy we wschodniej części gminy Suchowola. Jest to niewielkie jezioro otoczone 
borem bagiennym i mozaiką szuwarów właściwych, turzycowych i mszysto-turzycowych. 
Niezwykle cenny przyrodniczo kompleks leśny w gminie Wąsosz został objęty ochroną 
(rezerwaty: Ławsk I i Ławsk II). W lasach tych powierzchniowo dominują zbiorowiska 
łęgowe i olszowe, obok borów mieszanych i grądów.  

Na terenie gminy Sztabin w rezerwacie Glinki występuje stanowisko pióropusznika 
strusiego (około 1500 osobników na powierzchni około 1.6 ha).  

 

 ŚWIAT ZWIERZ ĘCY 

ZróŜnicowana struktura krajobrazu i środowisk obszaru dorzecza Biebrzy sprawie, Ŝe 
obszar ten charakteryzuje się duŜym bogactwem faunistycznym. Obok obszarów o faunie 
zuboŜonej wskutek intensywnych form gospodarowania rolniczego i leśnego znajdują się tereny o 
charakterze naturalnym lub mało przekształcone z zachowanymi charakterystycznymi zespołami 
zwierząt. Najistotniejszą rolę w kształtowaniu zasobów faunistycznych  obszaru pełnią tu duŜe 
i zwarte kompleksy leśne (Puszcza Augustowska, Knyszyńska, Lasy Rajgrodzkie i Kumiałka) 
oraz  tereny mokradłowe związane z duŜymi dolinami rzecznymi i zbiornikami wodnymi.  

Wśród duŜych ssaków najliczniej reprezentowane są łoś, jeleń, sarna, dzik, które  znajdują 
tu optymalne warunki do bytowania. Ssaki drapieŜne to: wilk, ryś, lis, jenot, borsuk, kuna leśna, 
kuna domowa, tchórz zwyczajny, norka amerykańska, łasica, gronostaj.  

Ssaki drobne występują w skupiskach charakterystycznych dla określonych typów 
siedliska. W strefie szuwarowej naturalnych cieków wodnych, w zaleŜności od sezonowych 
zmian poziomów wód, stwierdza się charakterystyczne gatunki tj.: rzęsorek rzeczek, nornik 
północny, karczownik, badylarka. W strefie zespołów turzycowych i turzycowo – mszystych 
w zaleŜności od panujących warunków wodnych występuje nornik północny, ryjówka 
aksamitna, ryjówka malutka, badylarka, rzęsorek rzeczek, karczownik ziemnowodny, 
smuŜka. W olsach dodatkowo występuje orzesznica. W lasach liściastych (siedliska grądowe) 
stwierdzana była takŜe popielica.  

Rozległe tereny leśne, wodne i bagienne doliny Biebrzy stwarzają optymalne warunki do 
bytowania wielu gatunków ptaków. Do najcenniejszych naleŜy zaliczyć następujące gatunki: bąk, 
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bocian czarny, liczne kaczkowate, orlik krzykliwy, orlik grubodzioby, bielik, trzmielojad, błotniak 
łąkowy, błotniak zboŜowy, cietrzew, derkacz, wodnik, kureczka nakrapiana, kulik wielki, rycyk, 
brodziec krwawodzioby, brodziec leśny, brodziec samotny, sowa uszata, puchacz, lelek, zimorodek, 
dudek, dzięcioł białogrzbiety, dzięcioł zielony, dzięcioł zielonosiwy, dzięcioł trójpalczasty, 
myszołów zwyczajny, myszołów włochaty (zimą), kuropatwa, grzywacz, synogarlica turecka, 
dzięcioł duŜy, skowronek polny, dzierlatka, dymówka, oknówka, świergotek polny, pliszka siwa, 
słowik szary, rudzik, kopciuszek, kos, kwiczoł, piecuszek, zaganiacz, sikora bogatka, sikora modra, 
dzierzba gąsiorek, sroka, kruk, kawka, wrona siwa, szpak, jemiołuszka, wróbel, zięba, dzwoniec, 
szczygieł, gil, trznadel. 

Gromada płazów tych środowisk reprezentowana jest przez Ŝabę moczarową, Ŝabę 
trawną, Ŝabę jeziorkową, Ŝabę wodną, rzekotkę drzewną, ropuchę szarą, ropuchę zieloną, 
ropuchę paskówkę, grzebiuszkę ziemną, kumaka nizinnego, traszkę grzebieniastą, traszkę 
zwyczajną. Z gromady gadów spotkać moŜa: jaszczurkę zwinkę, jaszczurkę Ŝyworodną, 
padalca zwyczajnego, zaskrońca zwyczajnego, Ŝmiję zygzakowatą. 

Obszary znajdujące się pod silną presją człowieka (tereny zurbanizowane, grunty 
uŜytkowane rolniczo i rozdrobnione tereny leśne) zamieszkiwane są przez gatunki pospolite  
o wysokiej amplitudzie ekologicznej. Ssaki kopytne reprezentowane są głównie przez sarnę, 
która dość często spotykana jest na okolicznych polach i łąkach. Dość często spotyka się lisa 
a takŜe dzika, czego dowodem są szkody wyrządzane przez nie w uprawach rolnych. DuŜo 
rzadziej spotykane są  jenot, kuna domowa, tchórz. Pola i łąki zamieszkuje takŜe zając szarak. 
Pozostałe ssaki z grupy Micromammalia  to m.in.: jeŜ wschodni, kret, nornica ruda, nornik 
zwyczajny, mysz domowa, mysz polna, szczur wędrowny.  

 

 WALORY KRAJOBRAZOWE 

Podstawowym poziomem ponadfitocenotycznej organizacji roślinności jest 
fitokompleks krajobrazowy, wyróŜniany przez J.M. Matuszkiewicza na podstawie rodzaju i 
przestrzennego układu fitocenoz. Fitokompleks kształtują warunki abiotyczne i działalność 
człowieka. Jednostkę tę, która jest składową krajobrazu moŜna wyróŜniać na podstawie 
roślinności rzeczywistej lub roślinności potencjalnej.  

Zgodnie z cytowanymi poglądami na terenie objętym opracowaniem, według kryterium 
roślinności potencjalnej, wydzielono kilka typów krajobrazów. Są to m.in.:  

- krajobraz nadrzecznych łęgów wierzbowo-topolowych w strefie zalewów 
periodycznych; 

- krajobraz łęgów olszowych i jesionowo-olszowych siedlisk wodogruntowych;  

- krajobraz środkowoeuropejskich olsów i mechowisk w szerokich dolinach rzecznych; 

- krajobraz kontynentalnych borów mieszanych; 

- krajobraz kontynentalnych śródlądowych borów sosnowych w kompleksie boru 
świeŜego, boru suchego i boru wilgotnego; 
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- krajobraz grądów subkontynentalnych lipowo-dębowo-grabowych ze świerkiem; 

- krajobraz kontynentalnych borów bagiennych.  

Innym kryterium wyróŜniania jednostek krajobrazowych jest roślinności rzeczywistej, 
która uwzględnia charakter oddziaływania człowieka na szatę roślinną i siedliska. Zgodnie z 
tym kryterium wyróŜniono krajobrazy leśne przynaleŜące do duŜych, zwartych kompleksów 
leśnych - puszcz, tj. Puszcza Augustowska i Puszcza Knyszyńska. Na terenach większości 
gmin przewaŜają powierzchniowo krajobrazy antropogeniczne łąk i pól uprawnych. W dolinie 
Biebrzy i Narwi oraz Ełku, Jegrzni i Netty występują krajobrazy dolinowe torfowisk niskich, 
przejściowych i wysokich z właściwą sobie roślinnością.  

Istotnym elementem struktury krajobrazu są cieki i zbiorniki wodne jeziora, stawy, 
zbiorniki retencyjne, doły potorfowe. NaleŜą do nich: Jezioro Tajno znajdujące się w gminie 
Bargłów Kościelny, Jeziora Toczyłowo i Jeziora Mierucie oraz zbiorniki retencyjne na terenie 
gminy Grajewo i Janów, Jezioro Brajmura w Grajewie; Jezioro Zygmunta Augusta i stawy 
hodowlane w gminie Knyszyn; zbiorniki retencyjne na terenie gminy Korycin i Sidra.  

Na terenie gmin Jasionówka, Jedwabne, Korycin, Krypno, Przytuły, Rajgród, Sidra, 
Szczuczyn, Wąsosz i Wizna przewaŜają krajobrazy antropogeniczne zdominowane przez 
fizjocenozy pól uprawnych i łąk.  

 

 POWIĄZANIA PRZYRODNICZE 

ZawęŜanie ochrony cennych obszarów przyrodniczych do tworzenia izolowanych 
przestrzennie form ochronnych nie gwarantuje osiągnięcia zamierzonego celu, toteŜ dla 
zapewnienia trwałości funkcjonowania układów przyrodniczych niezbędne jest tworzenie 
wzajemnych powiązań przestrzennych pomiędzy waŜnymi obiektami. 

Zgodnie z załoŜeniami koncepcji Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET-PL obszar 
dorzecza Biebrzy jest połoŜony w obrębie obszaru węzłowego o międzynarodowym 
znaczeniu. W jego skład wchodzą naturalne i seminaturalne systemy przyrodnicze dolin 
Biebrzy i Narwi oraz Puszczy Knyszyńskiej. Szczególnie istotną rolę pełnią tu korytarze 
ekologiczne w postaci układów szerokich dolin rzecznych – rzeki Ełk i Jegrznia oraz 
rozległych kompleksów leśnych – Puszcza Augustowska, wiąŜących istniejące tu biocentra z 
innymi ostojami przyrody o znaczeniu międzynarodowym – Puszczą Białowieską na 
wschodzie, Pojezierzem Suwalskim na północy, Puszczą Piską i Kurpiowską na zachodzie. 

Potencjalnie duŜą rolę we wzmocnieniu związków funkcjonalnych pomiędzy obszarami 
węzłowymi Puszczy Knyszyńskiej i Pojezierzem Suwalskim mógłby odegrać dziś częściowo 
izolowany duŜy kompleks leśny Kumiałka, połoŜony we wschodniej części analizowanego obszaru. 
Podobne znaczenie wspierające rozprzestrzenianie się i migracje gatunków na poziomie 
regionalnym mogłyby odegrać większe doliny rzeczne: Sidry, Brzozówki, Wissy i Klimaszewnicy. 
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 ŹRÓDŁA ZAGRO śEŃ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 

 PRZEKSZTAŁCENIA LITOSFERY 

Przekształcenia litosfery wiąŜą się z eksploatacją piasków róŜnoziarnistych i Ŝwirów z 
utworów eolicznych, sandrowych, morenowych i kemowych. Większość wyrobisk nie jest 
zarejestrowana i przyczynia się znacząco do degradacji powierzchni terenu. Wymagane jest 
określenie kierunków rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych i ograniczenia bezprawnej 
eksploatacji. Na uwagę zasługuje takŜe nielegalne pozyskiwanie torfu do celów opałowych. 

NaraŜone na erozję wodną są strome stoki wysoczyzn, co w połączeniu z przekształceniami 
szaty roślinnej i nieprawidłową uprawą roli powoduje erozję powierzchniową i liniową. 

 Praktycznie na całym analizowanym obszarze mają miejsce przekształcenia torfowisk 
w wyniku melioracji i przekształceń sieci rzecznych. 

Swoistą klęskę ekologiczną, będącą efektem poŜaru, obserwuje się w obrębie 
„Piekielnego Trójkąta”, gdzie głęboki poŜar torfów spowodował zniszczenie roślinności i 
wierzchniej warstwy gleby. 
 

 ZANIECZYSZCZENIE WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH  

Środowisko naturalne na obszarze dorzecza naleŜy do najmniej zanieczyszczonych w 
Polsce, jednakŜe dla zachowania jego unikatowych walorów przyrodniczych konieczne są 
znaczne inwestycje, zwłaszcza w zakresie małej infrastruktury ochrony  środowiska.  

Stan czystości cieków regionu ma istotne znaczenie dla rozwoju funkcji turystycznej i 
skutecznej ochrony obszarów wodno-błotnych (tab.2). Stan czystości większości małych i większych 
rzek nie jest zadowalający. Ogółem z opracowywanego terenu do wód powierzchniowych 
odprowadzane jest kilkadziesiąt hektometrów sześciennych ścieków przemysłowych i komunalnych 
wymagających oczyszczenia, z tego 10 % stanowiły ścieki nieoczyszczone.  

 
Tab.2 Klasyfikacja rzek badanych w systemie monitoringu (stan na 31.12.2001 r.) 

Lp rzeka 
rok 

badań 
nazwa punktu 

km 
biegu 
rzeki 

aktualna 
klasa 

czystości 

wskaźniki 
występujące 
w III klasie 

wskaźniki 
pozaklasowe 

(non) 

rodzaj 
sieci 

1 Biebrza d.Narwi 2000 
wyŜej m. Nowy 

Dwór 
155,3 III m. Coli  - R 

2 Biebrza 2000 
niŜej m. Bobra 

Wielka 
148,1 III P_og  - R 

3 Biebrza 2000 
most Dąbrowa 

Biał.-Lipsk 
130,2 II  - -  R 

4 Biebrza 2000 wodowskaz Sztabin 102,5 III BZT5  - R 

5 Biebrza 2000 
m. Dębowo niŜej 

Netty 
84,2 III m. Coli  - R 

6 Biebrza 2000 
wyŜej m. 
Dolistowo 

78,2 III m. Coli, N_NO2  - R 

7 Biebrza 2000 niŜej m. Dolistowo 76,1 III m. Coli  - R 

8 Biebrza 2000 m. Wroceń 69,2 III m. Coli  - R 

9 Biebrza 2000 
m. Osowiec, 

powyŜej Narwi 
50,3 II -   - R 
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10 Biebrza 2001 
m. Burzyn-
Rutkowskie 

8,5 III m. Coli -  P 

11 Sidra d. Biebrzy 2000 ujście Jaczno 6,6 II  - -  R 

12 
Kropiwna 
d.Biebrzy 

2000 ujście Ostrowo  2,0 non  - 
O2 rozp., K rozp., 
N_NH4, N_NO2, 

HPO4, P_og 
R 

13 
Brzozówka 
d.Biebrzy 

2000 
w m. Krasne 
Folwarczne 

43,7 III m. Coli  - R 

14 Brzozówka 2000 w m. Karpowicze 0,5 III m. Coli 
 

-  
R 

15 
Olszanka d. 
Brzozówki 

2000 ujście 0,5 III m. Coli, N_NO2  - R 

16 Ełk d.Biebrzy 2001 m. Grajewo 25,3 III O2 rozp, m. Coli  - R 

17 Ełk 2001 m. Szymany 22,6 III 
P_og, HPO4, O2 
rozp., m. 18Coli 

 - R 

18 Ełk 2001 ujście do  Biebrzy 1,2 III 
m. Coli, P_og, 

HPO4 
 - R 

19 Biebła d.Biebrzy 2000 m. Krzecze 2,9 III P_og  - R 

20 Jegrznia d.Biebrzy 2000 m. Kuligi 16,0 II -   - R 

21 Boberka d.Biebrzy 2000 m. Klewianka 2,0 non  - HPO4, P_og R 

22 
Czarna Struga 

d.Biebrzy 
2000 m. Goniądz 1,4 non  - 

O2 rozp., BZT5, 
N_NH4, N_NO2, 

HPO4, P_og, m. Coli 
R 

23 
Kosódka 
d.Biebrzy 

2000 m. Dobarz 6,5 non  - O2 rozp., Fe rozp. R 

24 
Klimaszewnica d. 

Biebrzy 
2000 m. Klimaszewnia 4,9 III 

ChZT_Mn, m. 
Coli 

-  R 

25 Wissa d.Biebrzy 2000 m. Czachy 4,9 III m. Coli  - R 

26 
Rospuda-Netta 

d.Biebrzy 
1997 wodowskaz Raczki 62,9 II -  - R 

27 Rospuda-Netta 1997 m. Chodorki 58,0 II  -  - R 

28 Rospuda-Netta 1997 m. Kozia Szyja 42,6 II  -  - R 

29 Rospuda-Netta 1997 
wodowskaz 

Augustów, poniŜej 
j. Necko 

37,1 III m. Coli  - R 

30 Rospuda-Netta 1997 
most Augustów - 
Lipsk nad Biebrzą 

35,0 III m. Coli  - P 

31 Rospuda-Netta 2000 
wodowskaz 
Białobrzegi 

28,8 I  -  - R 

32 Rospuda-Netta 2000 
poniŜej zrzutu 
ścieków z 

Augustowa 
27,8 III m. Coli  - R 

33 Rospuda-Netta 2000 
Dębowo, przed 

ujściem do Biebrzy 
0,1 III m. Coli  - R 

Oznaczenia: Rodzaj sieci monitoringu: P - punkt sieci podstawowej, R - punkt sieci regionalnej, G - punkt sieci granicznej; Klasyfikacja 
wód: I - I klasa czystości wód, II - II klasa czystości wód, III - III klasa czystości wód, non - wody nie odpowiadające normom;  
Oznaczenia wskaźników: N_NH4 - azot amonowy, N_NO2 - azot azotynowy, N_NO3 - azot azotanowy, NO2 – azotyny, BZT5 - 
biologiczne zapotrzebowanie tlenu, ChZT_Cr - chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą chromianową, ChZT_Mn - chemiczne 
zapotrzebowanie tlenu metodą nadmanganianową (utlenialność), HPO4 – fosforany, Mn – mangan, K – potas, Krozp. - potas 
rozpuszczony, Przew_wł. - przewodność elektrolityczna właściwa, SO4 – siarczany, Na – sód, O2 rozp.- tlen rozpuszczony, sap. ses. - 
saprobowość sestonu, P_og - fosfor ogólny, SSR - suma substancji rozpuszczonych, HCO3 – wodorowęglany, ZAW_og - zawiesina 
ogólna, m. Coli - miano Coli typu kałowego. 

 

Zasoby wód powierzchniowych wykorzystywane są dla celów rolniczych i leśnych (stawy 
rybne, nawadnianie), technologicznych (zaopatrzenie drobnego przemysłu), komunalnych. 
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Pomimo duŜych nakładów na inwestycje związane z ochroną środowiska kilka gmin nie 
posiada jeszcze oczyszczalni ścieków. Skuteczność oczyszczania ścieków w niektórych 
oczyszczalniach nie jest zadowalająca. Dotyczy to zwłaszcza poziomu redukcji pierwiastków 
biogennych azotu i fosforu.    

Obecnie cały szereg obiektów związanych z modernizacją i rozbudową systemów 
odprowadzania ścieków jest w trakcie realizacji, co powinno przyczynić się do poprawy stanu 
czystości wód powierzchniowych. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe przyczyną zanieczyszczenia wód 
są takŜe zanieczyszczenia powierzchniowe spływające między innymi z gruntów i gospodarstw 
rolnych, a w przypadku rzeki Biebrzy takŜe ścieki bytowe związane z infrastrukturą turystyczną. 

Głównym źródłem zaopatrzenia w wodę ludności są wody podziemne (trzecio- i 
czwartorzędowe). Charakteryzują się one stosunkowo dobrą jakością i wymagają szczególnej 
ochrony w aspekcie ilościowym i jakościowym. 

Wody podziemne, ze względu na ich duŜe zasoby oraz wysoką jakość są bardzo 
waŜnym źródłem zaopatrzenia ludności w wodę pitną. Z powodu ich gospodarczego 
znaczenia oraz powszechnego zagroŜenia jakości zanieczyszczeniami przedostającymi się z 
powierzchni ziemi, konieczna jest ich szczególna ochrona, jako zasobów nieodnawialnych. 

 

Tab.3 Ocena ogólna jakości wód podziemnych w punktach zwykłych wód podziemnych  

nr 
otworu 

miejscowość stratygrafia 
głębokość 

stropu 
wody 

typ 
ośrodka 

uŜytk. 
terenu 

obszary 
GZWP 

klasa 
wód 
1999 

wskaźniki w 
zakresie stęŜeń 

odpowiadających 
wodzie o niskiej 

jakości 
klasa III NOK 

124 Jedwabne Q 7,7 G 1 7 poza Ib  - K 

125 Kownatki Q 4,6 G 1 7 217 III 
HCO3 
HPO4 

N-NO3 
 - 

126 Mońki Q 5,0 G 1 7 poza Ib  -  - 
1676 Grajewo Q 143,0 W 1 2  - II  -  - 
1677 Rajgród Q 17,0 G 1 7  - II HCO3  - 

Numer otworu - numer punktu sieci krajowej; Stratygrafia - wiek warstwy wodonośnej: Q - czwartorzęd; T - trias; J3 - jura; 
K2 - kreda; W - wody wgłębne, G - wody gruntowe 
Źródło: sporządzono na podstawie danych PIG 

 

Oceniając jakość wód podziemnych moŜna stwierdzić, iŜ wśród kontrolowanych ujęć, 
Ŝadne nie posiadało wód o najwyŜszej jakości (klasa Ia). Woda pobrana z  badanych otworów 
wód wgłębnych cechowała się w miarę wysoką jakością (klasa II). Wodę z ujęcia w Grajewie, 
sklasyfikowano jako wodę średniej jakości (klasa II). Wody gruntowe z płytkiego krąŜenia 
cechowały się w większości takŜe wysoką jakością (klasa I b), wody średniej jakości 
występowały tylko w ujęciu w Rajgrodzie, natomiast niską jakością charakteryzowały się 
wody z ujęcia w Kownatkach. 
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Głównym źródeł zanieczyszczenia wód na terenie dorzecza Biebrzy są ścieki 
przemysłowe, komunalne i pochodzące z rolnictwa. 

Zrzuty bezpośrednio z zakładów przemysłowych (łącznie z wodami chłodniczymi) 
stanowią 18,3 % ogółu wytworzonych ścieków, zaś pozostałe 81,7 % to ścieki odprowadzane 
miejskimi i wiejskimi systemami kanalizacyjnymi. Ze ścieków wymagających oczyszczenia, 
oczyszcza się aktualnie około 95,4 %. Ścieki nieoczyszczone odprowadzane do wód 
powierzchniowych to 4,6 % ogółu powstających ścieków. 

W minionym dziesięcioleciu obserwuje się systematyczne ograniczenie wielkości ładunków 
zanieczyszczeń odprowadzanych do wód oraz zahamowanie postępującej degradacji. 

Obserwowany trend jest uwarunkowany kilkoma czynnikami, wśród których naleŜy 
wymienić: upadek szeregu duŜych zakładów państwowych, zmniejszenie wielkości lub 
zmiana profilu produkcji. Oprócz tych negatywnych zjawisk gospodarczych na obniŜenie 
ilości wytwarzanych ścieków znaczny wpływ ma modernizacja procesów produkcyjnych pod 
kątem ograniczenia ich wodochłonności. 

Podejmowane w latach dziewięćdziesiątych intensywne, proekologiczne działania 
inwestycyjne w zakresie ochrony wód spowodowały, iŜ systematycznie rośnie ilość ścieków 
oczyszczonych biologicznie. Ścieki nieczyszczone w 1993 roku stanowiły 42,5 % ilości wszystkich 
wytworzonych ścieków, w 1997 roku wielkość ta spadła do poziomu 4,6 % i nadal spada. 

Większość zanieczyszczeń wód pochodzi z miejskich mechaniczno-biologiczne 
oczyszczalni komunalnych.  

Analiza danych statystycznych wskazuje, Ŝe wyraźnie wzrasta wskaźnik wyposaŜania 
w mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji. 

 

Tab.4 Największe źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych w układzie ilości 
wytwarzanych ścieków na terenie dorzecza Biebrzy 

Nazwa obiektu    Rodzaj oczyszczalni    Ilo ść ścieków 
(m3/d)    

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie mechaniczno-biologiczna z 
podwyŜszonym usuwaniem biogenów 3733 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej mechaniczno-biologiczna 1500 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Mońkach mechaniczno-biologiczna 1433 

 

Ścieki komunalne stanowią około 81,7 % wszystkich ścieków wytworzonych. Struktura 
ścieków komunalnych wymagających oczyszczania wprowadzonych do wód powierzchniowych, 
według danych GUS, przedstawia się następująco: 84 % zostało oczyszczonych biologicznie, a 
15,6% z podwyŜszonym usuwaniem biogenów. 

Trudnym do zmierzenia, chociaŜ uciąŜliwym źródłem zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych są niekontrolowane spływy powierzchniowe z obszarów rolnych, 
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chemizowanych i nawoŜonych. Pomimo, Ŝe ilość gnojowicy w ostatnich latach znacznie 
zmalała, głównie w związku z likwidacją PGR-ów i nieopłacalnością wielkotowarowej 
produkcji zwierzęcej, stanowi ona nadal lokalną uciąŜliwość środowiska. 

Ścieki z gospodarstw rolnych często gromadzone są w nieszczelnych zbiornikach, z których 
zanieczyszczenia przedostają się do wód powierzchniowych lub do gruntu, stwarzając istotne 
zagroŜenie wód podziemnych. Zmalała równieŜ, głównie ze względów ekonomicznych, ilość 
zuŜywanych nawozów sztucznych i środków ochrony roślin. Czynniki te wpływają na 
zmniejszenie niekorzystnego wpływu rolnictwa na stan czystości wód. 

Realizowane proekologiczne działania inwestycyjne w zakresie ochrony wód sprzyjają 
poprawie jakość wód w rzekach. Władze województwa wspólnie z samorządami gmin 
realizują szeroki program budowy oczyszczalni ścieków, ich modernizacji i rozbudowy 
systemów kanalizacji.  

Prowadzone przez wiele jednostek działania inwestycyjne, związane z modernizacją lub 
budową oczyszczalni ścieków oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej, pozwoliły na 
uzyskanie dobrych efektów.  

Kierunki dalszych działań w zakresie ochrony wód powinny dotyczyć: 

- modernizacji oczyszczalni pod kątem redukcji związków biogennych w zakresie 
wymaganym przepisami obowiązującymi od 2000 roku,  

- uporządkowania gospodarki ściekowej na turystycznych terenach wiejskich oraz 
ośrodków wypoczynkowych,  

- dalszego porządkowania gospodarki ściekowej na terenach wiejskich poprzez 
budowę oczyszczalni przyzagrodowych.  

 

 ZANIECZYSZCZENIE ATMOSFERY I EMISJA HAŁASU 

Zagadnienia dotyczące ochrony powietrza reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (Dz.U.01.62.627) oraz podległe jej rozporządzenia. 

Państwowe słuŜby ochrony środowiska w Polsce prowadzą badania stęŜeń 
podstawowych zanieczyszczeń w powietrzu, t.j.: dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu 
(NO2) i pył zawieszony (głównie na terenie miast powyŜej 20 tys. mieszkańców).  

Na obszarze dorzecza Biebrzy i w jego bezpośrednim sąsiedztwie, znajduje się 11 stacji 
pomiarowych (1 w Grajewie) i podobna liczba punktów pomiarowych, mierzących stęŜenia SO2, 
NO2 i pyłu zawieszonego na obszarach miast i przy drogach wylotowych. 

Krótką charakterystykę sytuacji aerosanitarnej na obrzeŜach obszaru dorzecza Biebrzy w 
latach 1999 - 2000 w zakresie podstawowych zanieczyszczeń przedstawia poniŜsza tabela (tab.5).  
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Tab.5 Średnioroczne stęŜenia zanieczyszczeń w latach 1999-2000 według WIOŚ w 

Białymstoku [µg/m3] 

zanieczy-
szczenie 

rok 

 stęŜenie średnioroczne [µµµµg/m3] wartość 
dopuszczalna  
na obszarze 

kraju / 
parków 

narodowych 

Sa [µµµµg/m3] 

 lokalizacja stacji pomiarowej 

Polska Augustów Białystok Grajewo ŁomŜa Sokółka 

SO2 
1999 - 5,6 1,8 6,3 4,6 2 40 / 15 

(20 / 15)* 2000 8,7 3,4 1,5 2 1,1 1,4 

NO2 
1999 - 11,7 21,1 12,9 14,9 13,6 40 / 20 

(30 / 20)* 2000 19,4 10,5 17,1 9,6 10,7 13,3 

Pył zaw.  
1999 - 12 11,1 11,3 26,2 14,4 50 / 50 

(40 / 40)* 2000 41,7 10,2 10,5 7,6 32,4 13,9 

* - wartości według projektu nowego rozporządzenia 

 

Zgodnie z raportem WIOŚ w Białymstoku, stęŜenia zanieczyszczeń powietrza cechuje duŜa 
zmienność w ciągu roku. W okresie zimowym w styczniu i lutym występuje wzrost stęŜeń 
dwutlenku siarki o 78 %, którego głównym źródłem jest spalanie węgla dla celów grzewczych w 
budownictwie indywidualnym, tak zwana emisja niska. Nieco mniejszy wzrost dotyczy stęŜenia 
dwutlenku azotu – 26 % i pyłu zawieszonego – 48 %, co spowodowane jest znaczącym udziałem 
emisji z komunikacji samochodowej.  

W przypadku dwutlenku siarki, w roku 2000 w stacjach pomiarowych w miastach 
otaczających dorzecze Biebrzy nie zanotowano stęŜeń powyŜej 10 % dopuszczalnej wartości 
rocznej. Poza miastami stęŜenia są ok. 20 % niŜsze, ale nie powinny więc przekraczać 5 - 8 % 
DaSO2. W ostatnich latach notuje się wyraźną tendencję spadkową. 

Na nieco wyŜszym poziomie ok. 25 % wartości dopuszczalnej (Białystok ok. 50 % 
DaNO2) kształtują się stęŜenia dwutlenku azotu w miastach regionu. RównieŜ tu występuje 
tendencja spadkowa, choć nieco mniejsza, niŜ w przypadku SO2. Badania PIOŚ wskazują,  Ŝe 
na obszarach poza miastami moŜna spodziewać się stęŜeń około 60 % niŜszych, czyli ok. 10 
% Da. Jest to uzasadnione zróŜnicowaniem wielkości emisji – znaczna emisja występuje w 
pobliŜu tras komunikacyjnych w miastach i rejonach koncentracji niskich emitorów i niemal 
jej brak poza miastem.  

StęŜenia pyłu zawieszonego w miastach osiągają równieŜ wartości na poziomie ok. 25 
% DaPM10 (z wyjątkiem ŁomŜy ponad 60 % DaPM10). Przyczyny zróŜnicowania stęŜeń w 
miastach i poza nimi są podobne, jak w przypadku NO2. Szacuje się, Ŝe poza miastami moŜna 
oczekiwać stęŜeń pyłu zawieszonego około 10% DaPM10. StęŜenia w ostatnich latach w 
zasadzie nie ulegają zmianie, lokalnie występują sytuacje korzystne i negatywne.  
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Projekt nowego rozporządzenia (zgodny z Dyrektywą Rady 1999/30/EC w sprawie 

wartości dopuszczalnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu, zanieczyszczeń 

pyłowych i ołowiu w powietrzu oraz z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 

2000/69/EC w sprawie wartości dopuszczalnych benzenu i tlenku węgla w powietrzu, a takŜe 
z projektem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy dotyczącej ozonu w 

powietrzu) określa m.in. dopuszczalne poziomy niektórych substancji w powietrzu, w tym 
zmniejszone dopuszczalne wartości podstawowych substancji: SO2, NO2, pyłu zawieszonego 
PM 10 (oznaczone w powyŜszej tabeli 5). Jak pokazuje powyŜsze zestawienie i te wartości 
będą dotrzymane ze znacznym marginesem.  

Względem innych substancji badanych w sieci monitoringu krajowego i regionalnego 
sytuacja równieŜ jest korzystna. 

Zawartość związków ołowiu w pyle zawieszonym zaleŜy głównie od natęŜenia ruchu 
kołowego, a takŜe od zawartości ołowiu w spalanych benzynach. Od 1990 r. ponad 2-krotne 
zwiększyła się liczba pojazdów i wzrosło natęŜenie ruchu samochodowego, które zostało 
zrównowaŜone w duŜym stopniu wprowadzeniem na szeroką skalę benzyny bezołowiowej. 
Wyniki badań w regionie (ok. 20 % DaPb) nie wskazują na zagroŜenie jakości powietrza 
zanieczyszczeniem związkami ołowiu.  

Opad pyłu, podobnie jak pył zawieszony, powstaje głównie w wyniku emisji ze źródeł 
spalania paliw stałych, przemysłu, a takŜe ruchu kołowego i pieszego. Porównanie wyników 
badań w miastach z wartością dopuszczalną (ok.25 - 35 % Daopad), wskazuje niewielką 
uciąŜliwość w tym zakresie. Niepokoić moŜe jednak brak korzystnych tendencji w ostatnich 
latach. Specyfika zanieczyszczenia stanowi o jego lokalnym oddziaływaniu, stąd poza 
miastami i trasami ruchu kołowego nie jest ono istotne. 

StęŜenia tlenku węgla nie są normowane dla celów oceny jakości powietrza. StęŜenia 
średniodobowe i 30 min. w miastach Polski poza trasami komunikacyjnymi osiągają średnie 
wartości odpowiednio 25 % D30 CO i ok. 53 % D24 CO. Brak jest danych ze stacji w regionie 
podlaskim, jednak ze względu na charakter zanieczyszczenia związanego z przemysłem i spalaniem 
paliw stałych oraz uŜywaniem silników spalinowych, moŜna się tu spodziewać niŜszych wartości.  
StęŜenia poza miastami nie powinny przekraczać 5 % D30 CO i ok.10 % D24 CO, na co wskazują 
wyniki badań prowadzonych w Kuźnicy Białostockiej przy trasie tranzytowej do przejścia 
granicznego. Jedynie w bezpośredniej bliskości tras komunikacyjnych o duŜym natęŜeniu ruchu w 
zwartej zabudowie miasta, mogą wystąpić lokalne podwyŜszenia stęŜeń.  

Spośród rozpatrywanych zanieczyszczeń, osobne normy dla obszarów parków narodowych 
dotyczą stęŜeń dwutlenku siarki i dwutlenku azotu. Na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego 
sporadycznie występują niewielkie skupiska zabudowy, źródła niskiej emisji obu zanieczyszczeń, 
minimalny jest równieŜ ruch pojazdów samochodowych (emisja NO2). Spodziewać się zatem 
naleŜy stęŜeń niŜszych (w wartościach bezwzględnych) od charakterystycznych dla obszarów 

pozamiejskich. W przypadku SO2 oszacowano stęŜenie poniŜej 2 µg/m3, co odpowiada ok. 13 % 

Da na obszarach parków narodowych. Dla NO2 szacowane stęŜenie poniŜej 4 µg/m3, odpowiada 
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ok. 20 % dopuszczalnej wartości średniorocznej. W obu przypadkach wartości są niewielkie i 
naleŜy dąŜyć do ich utrzymania.  

Dobry stan powietrza  na obszarze dorzecza Biebrzy koresponduje z niewielką ilością 
zanieczyszczeń emitowanych z tego terenu. Ich źródłem są głównie lokalne kotłownie 
opalane w większości paliwami stałymi. Niewielka gęstość zaludnienia i rozproszenie 
zabudowy oraz niemal brak istotnych punktowych źródeł emisji poza miastami sprawia, Ŝe 
zagroŜenie zanieczyszczeniem powietrza praktycznie tu nie występuje.  

 

Tab.6 Porównanie emisji podstawowych zanieczyszczeń powietrza w gminach dorzecza Biebrzy 

miasto/gmina gazy ogółem (bez 
CO2) Mg/ha 

CO2 ogółem 
Mg/ha 

pyły ze źródeł 
stacjonarnych 

Mg/ha 

Polska - dane GUS 1998 0,199 10,81 0,028 

Średnia dla gmin objętych opracowaniem 0,103 2,47 0,018 

Gmina Bargłów Kościelny 0,083 1,86 0,014 

Miasto i Gmina Dąbrowa Białostocka 0,096 2,77 0,020 

Miasto i Gmina Goniądz 0,091 2,36 0,018 

Gmina Grajewo 0,074 1,47 0,012 

Miasto Grajewo 1,815 75,23 0,412 

Gmina Janów 0,082 1,96 0,027 

Gmina Jasionówka 0,081 2,07 0,015 

Gmina Jaświły 0,089 2,41 0,018 

Miasto i Gmina Jedwabne 0,103 2,30 0,017 

Miasto i Gmina Knyszyn 0,089 1,84 0,015 

Gmina Korycin 0,106 2,10 0,015 

Gmina Krypno 0,086 2,53 0,018 

Miasto i Gmina Lipsk 0,085 2,35 0,018 

Miasto i Gmina Mońki 0,182 5,77 0,040 

Gmina Nowy Dwór 0,118 3,51 0,027 

Gmina Przytuły 0,084 2,27 0,016 

Gmina Radziłów 0,060 1,72 0,013 

Miasto i Gmina Rajgród 0,078 1,71 0,013 

Gmina Sidra 0,077 2,08 0,016 

Miasto i Gmina Suchowola 0,096 2,39 0,018 

Miasto i Gmina Szczuczyn 0,140 3,40 0,025 

Gmina Sztabin 0,053 1,09 0,010 

Gmina Trzcianne 0,038 1,02 0,008 
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Gmina Wąsosz 0,079 2,27 0,017 

Gmina Wizna 0,089 2,17 0,016 

Wyniki pomiarów stęŜeń podstawowych zanieczyszczeń na obszarach miejskich, gdzie 
liczba źródeł tzw. „niskiej emisji” z lokalnych kotłowni, pojazdów spalinowych i emitorów 
przemysłu oraz ruchu pieszego jest kilkakrotnie większa niŜ poza miastem, jakość powietrza 
spełnia obecnie obowiązujące normy. Od kilku lat notowana jest tendencja spadkowa, bardzo 
znaczna w przypadku SO2 i nieco mniejsza względem NO2, zaś stęŜenia pyłu utrzymują się 
na podobnym poziomie.  

W Grajewie, największym spośród miast tego regionu, występuje skupienie znaczących 
źródeł emisji zanieczyszczeń energetycznych. Stanowią je: Zakłady Płyt Wiórowych, 
Ciepłownia Miejska PEC i Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL”. W dwóch pierwszych 
występują przekroczenia standardów emisji NO2 i planowane są tam działania 
modernizacyjne mające na celu poprawę tego stanu. Wielkość emitowanych zanieczyszczeń 
gazowych i pyłowych na 1 hektar powierzchni wielokrotnie przewyŜsza średnią krajową. Wyniki 
pomiarów imisji pozwalają równieŜ na stwierdzenie dobrego stanu powietrza w skali miasta oraz 
występowanie korzystnych tendencji w zakresie poprawy warunków aerosanitarnych. NajniŜsze 
stęŜenia występują w rejonach podmiejskich, ogródki działkowe i na terenach budownictwa 
wielorodzinnego. NajwyŜsze stęŜenia wystąpiły na terenie osiedli budownictwa jednorodzinnego, 
gdzie przewaŜa ogrzewanie indywidualne oraz w dzielnicy przemysłowej miasta. 

Poza Grajewem, jedynie w mieście i gminie Mońki emisja pyłu jest w niewielkim 
stopniu większa, niŜ średnio w Polsce. W pozostałych gminach emisja gazów (bez dwutlenku 
węgla) jest 1,5 - 4 razy mniejsza, dwutlenku węgla 3 - 10 razy, zaś względem pyłu niewielka 
część gmin emituje ilości porównywalne w skali kraju, zaś większość ilości 2 - 3,5 krotnie 
mniejsze od przeciętnych w Polsce. 

Do najczystszych naleŜą obszary gminy Trzcianne, Sztabin, Radziłów oraz gmina 
Grajewo. W przypadku tej ostatniej moŜna jednak spodziewać się znacznego napływu 
zanieczyszczeń z obszaru miasta. W grupie tej znajduje się równieŜ miasto i gmina Rajgród.  

Dobra jakość powietrza na obszarze objętym opracowaniem utrzymuje się w wyniku 
zmniejszenia się w ostatnich latach liczby zakładów emitujących zanieczyszczenia do atmosfery, 
a takŜe wielokierunkowych działań proekologicznych, w tym zmian w technologii produkcji, 
likwidacji kotłowni węglowych i budowy nowych kotłowni opalanych olejem opałowym lub 
gazem ziemnym oraz podłączenia obiektów do miejskich sieci ciepłowniczych (PEC Grajewo, 
PEC Mońki, SM w Dąbrowie Białostockiej). Podkreślić naleŜy tu równieŜ znaczenie działań 
kontrolnych i administracyjnych prowadzonych przez słuŜby ochrony środowiska. 

Na obszarach gęstej zabudowy, w bezpośredniej bliskości dróg o znacznym natęŜeniu 
ruchu, a szczególnie w otoczeniu skrzyŜowań dróg krajowych, na przykład w Grajewie, 
występują większe koncentracje zanieczyszczeń komunikacyjnych (NO2, CO, pył i związki 
ołowiu), jednak badania krajowe i regionalne prowadzone przez Inspekcję Ochrony 
Środowiska nie wskazują na zagroŜenie przekroczenia standardów jakości powietrza.  
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Większym problemem jest tu natomiast hałas komunikacyjny.  

 

Rys.1 Średni dobowy ruch pojazdów (SDR) na drogach krajowych i wojewódzkich 

 

 

ZagroŜenie hałasem jest zaleŜne od natęŜenia i płynności ruchu, udziału pojazdów 
cięŜkich, odległości od zabudowy mieszkalnej oraz jakości dróg. 

Wykonane przez WIOŚ w Suwałkach pomiary hałasu wzdłuŜ wybranych tras 
tranzytowych przez miasto Grajewo wykazały, Ŝe emisja hałasu drogowego wynosząca do 
72,4 dB w porze dnia i 69,9 dB nocą, przekracza odpowiednie wartości dopuszczalne, a 
obszar miasta zalicza się do kategorii terenu zagroŜonego hałasem.  

Poziom hałasu drogowego występujący w Grajewie moŜe mieć niekorzystny wpływ na 
zdrowie mieszkańców, w związku z czym działania prowadzące do jego ograniczania, jak na 
przykład skierowanie całego ruchu tranzytowego poza granice miasta oraz poprawa stanu 
nawierzchni dróg miejskich powinny stać się jednym z celów polityki kształtowania ładu 
przestrzennego i programów ochrony środowiska regionu.  

Badania w mniejszych miejscowościach, wskazują na mniejsze zagroŜenie klimatu 
akustycznego na terenach zabudowy mieszkaniowej, jakkolwiek normy hałasu w środowisku w 
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odległości kilkudziesięciu metrów od głównych dróg tranzytowych mogą być tam równieŜ 
przekraczane. 

ZagroŜenie hałasem z innych źródeł jest na obszarze opracowania nieznaczne. 

Stan powietrza na obszarze dorzecza Biebrzy określony stęŜeniami podstawowych 
zanieczyszczeń SO2, NO2 oraz pyłu zawieszonego, a takŜe względem pozostałych badanych 
substancji (z wyjątkiem ozonu) naleŜy uznać za dobry. W ostatnich latach zachowana jest 
korzystna tendencja spadku stęŜeń na obszarach miejskich. Zachowane są z duŜym 
marginesem standardy imisji, zarówno w miastach i terenach pozamiejskich, jak równieŜ na 
obszarze Biebrzańskiego Parku Narodowego. 

StęŜenia ozonu nie są badane na tym obszarze, jednak w skali całego kraju często występują 
przekroczenia wartości dopuszczalnych, a szczególnie względem ostrzejszych norm na obszarach 
parków narodowych. Imisja ozonu w regionie nie jest bezpośrednio zaleŜna od lokalnych źródeł 
emisji, naleŜy jednak zwrócić uwagę na moŜliwości redukcji emisji takich gazów jak NO2 i CO, 
gdyŜ w skali makro przyczyniają się one do powstawania wysokich stęŜeń ozonu. 

Występujące na obszarze dorzecza Biebrzy stacjonarne źródła emisji do powietrza są z 
reguły niewielkie i nie stanowią zagroŜenia dla stanu powietrza. Przekroczenie standardów 
emisji występuje jedynie w pojedynczych źródłach: w Zakładach Płyt Wiórowych, i 
Ciepłowni Miejskiej PEC, zlokalizowanych w Grajewie. 

Notowany od kilku lat wzrost ruchu kołowego i pogorszenie jakości nawierzchni tras 
komunikacyjnych w miastach, są przyczyną wzrostu poziomu hałasu, a takŜe choć w 
mniejszym stopniu, wzrostu stęŜeń substancji szkodliwych w powietrzu.  

ZagroŜenie nadmiernym hałasem występuje w rejonie dróg krajowych o duŜym 
natęŜeniu ruchu, zaś obszar centrum Grajewa, gdzie przecinają się dwie główne drogi regionu 
moŜe być zaliczony do kategorii terenu zagroŜonego hałasem, co wiąŜe się z koniecznością 
przeprowadzenia działań mających wpływ na  radykalną poprawę tej sytuacji.  

Wskazane są działania organizacyjne i inwestycyjne związane z usprawnieniem płynności 
ruchu w centrum miasta i kierowaniem ruchu tranzytowego poza jego obszar. Spowoduje to 
równieŜ zmniejszenie stęŜeń zanieczyszczeń „komunikacyjnych” (NO2, CO i związków ołowiu). 

 

 ZAGROśENIE ELEMENTÓW BIOTYCZNYCH 

Za pierwotny czynnik zagraŜający utrzymaniu trwałości zasobów przyrodniczych 
naleŜy  uznać niską świadomość ekologiczną społeczeństwa. Rozwój zrównowaŜony, 
pozwalający na zachowanie walorów przyrodniczych regionu, które stanowią o jego 
bogactwie i długotrwałym potencjale ekonomicznym, a takŜe sprzyjający przywracaniu 
utraconych wartości przyrodniczych moŜliwy będzie tylko wówczas, gdy mieszkańcy regionu 
zrozumieją zaleŜności między jakością środowiska przyrodniczego i jakością Ŝycia. 
Następstwem wysokiej świadomości ekologicznej będą postępowania i decyzje zgodne z 
duchem zrównowaŜonego rozwoju. 
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Głównym źródłem wielokierunkowej presji na środowisko przyrodnicze jest osadnictwo oraz 
sieć dróg. Drogi stanowią wyraźną barierę powodującą fragmentację ekosystemów i zmniejszającą 
róŜnorodność biologiczną, utrudniającą naturalne rozprzestrzenianie się i migracje gatunków. W 
związku z planowanymi duŜymi inwestycjami drogowymi występuje wyraźna kolizja z siecią 
ECONET-PL na obszarze dorzecza Biebrzy. W następstwie potencjalnej realizacji planów 
inwestycji drogowych (droga ekspresowa Via Baltica), kumulujące się w czasie negatywne 
oddziaływania ruchu drogowego mogą przynieść istotne zmiany w strukturze i funkcjonowaniu 
ekosystemów leśnych Puszczy Augustowskiej, Knyszyńskiej oraz ekosystemów bagiennych doliny 
Biebrzy i Narwi.  

W związku z potencjalnym wejściem Polski do Unii Europejskiej rysują się takŜe 
zmiany w gospodarce rolnej w kierunku jej intensyfikacji i kształtowania się ubogich 
przyrodniczo i krajobrazowo agrokultur. Oddziaływanie to moŜe zaznaczyć tak na obszarach 
wysoczyznowych jak i w dolinach rzecznych, o ile nie zostaną skutecznie wykorzystane inne 
narzędzia polityki rolnej UE, wspomagające ochronę bioróŜnorodności i rozwój pozarolniczej 
aktywności gospodarczej, ograniczające upadek niewielkich gospodarstw rodzinnych. 

ZagroŜeniem wysokich walorów przyrodniczych związanych z ukształtowanymi 
ekstensywną gospodarką rolną nieleśnymi ekosystemami bagiennymi, szczególnie w dolinie 
Biebrzy, jest naturalny proces sukcesji roślinności krzewiastej. Postępujący za tym zanik 
zbiorowisk i rzadkich gatunków flory i fauny prowadzi nie tylko do zuboŜenia róŜnorodności 
biologicznej ale i zmniejszenia atrakcyjności turystycznej terenu.  

Oczekiwany rozwój ruchu turystycznego i obiektów infrastruktury usługowej niesie 
jednak ze sobą niebezpieczeństwo zwiększonej presji na ekosystemy torfowiskowe i leśne. 
WzmoŜona penetracja terenów cennych przyrodniczo, zabudowa brzegów cieków, 
zbiorników wodnych i miejsc atrakcyjnych krajobrazowo moŜe istotnie wpłynąć tak na 
elementy abiotyczne i biotyczne. 

 

 OCHRONA PRZYRODY 

 ISTNIEJĄCE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONE 

Na terenie objętym opracowaniem funkcjonują następujące formy konserwatorskiej 
ochrony przyrody: 

- Biebrzański Park Narodowy, 

- Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, 

- ŁomŜyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi, 

- 7 rezerwatów przyrody, 

- 93 pomniki przyrody, 

- 6 obszarów chronionego krajobrazu. 
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Utworzony w 1993 r. Biebrzański Park Narodowy zajmuje obszar 59 223 ha i połoŜony 
jest w obrębie 15 z 25 gmin analizowanego obszaru. Jest to największy park narodowy w 
Polsce. W jego granicach znalazła się znaczna część Kotliny Biebrzańskiej. Park otacza 
otulina zajmująca powierzchnię ok. 70 000 ha, mająca za zadanie zabezpieczyć obszar przed 
szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. To największy w Europie i najlepiej 
zachowany kompleks torfowisk dolinnych. ZróŜnicowanie stosunków wodnych w 
poprzecznym i podłuŜnym profilu doliny Biebrzy, urozmaicona rzeźba jej dna, rozległość 
oraz ekstensywne uŜytkowanie przez człowieka sprawiają, Ŝe obszar ten charakteryzuje się 
wielkim bogactwem gatunkowym i róŜnorodnością zbiorowisk roślinnych i zespołów fauny. 
Do szczególnie cennych naleŜą tu zespoły ptaków związanych z ekstensywnie uŜytkowanymi 
terenami bagiennych łąk. 

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. Profesora Witolda Sławińskiego utworzono 24 
maja 1988 r. Obiekt obejmuje obszar lasów i dolin rzecznych o powierzchni 74.447 ha. Wokół 
Parku utworzono strefę ochronną o powierzchni 52 255 ha. Jest to największy park krajobrazowy w 
Polsce, wraz z otuliną liczy ponad 126 tys. ha. Lasy i zadrzewienia zajmują 82,1 % powierzchni 
Parku, grunty orne, łąki i pastwiska - 13,4 %, bagna i torfowiska - 0,6 %, wody - 0,5 %, pozostałe 
tereny - 3,4 %. Celem powołania Parku jest ochrona i zachowanie zasobów przyrodniczych, 
walorów kulturowych i historycznych Puszczy Knyszyńskiej, a takŜe stworzenie warunków do 
prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej oraz rozwijanie turystyki kwalifikowanej i 
wypoczynkowej. Do najcenniejszych elementów środowiska przyrodniczego PK PK naleŜy 
zaliczyć naturalne ekosystemy torfowiskowe, lasy grądowe i olsowe oraz liczne źródliska. Flora 
parku liczy ponad 800 gatunków, wśród których znajduje się kilkadziesiąt taksonów podlegających 
ochronie, rzadkich i zagroŜonych wyginięciem. O randze obszaru decyduję takŜe występowanie 
licznych gatunków ptaków, w tym zagroŜonych wyginięciem bielika, kani, derkacza i wodniczki. 
Fragmenty Park Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej o łącznej powierzchni 4329,9 ha znajdują 
się w granicach dwóch spośród wszystkich objętych opracowaniem gmin (Janów, Knyszyn). 

ŁomŜyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi rozciąga się na powierzchni 7 353 ha. 
Dolina Narwi na terenie Parku zwęŜa się do 1,5 - 2,0 km i otoczona jest stromymi stokami 
wyniesień morenowych wznoszących się do 40 - 50 m nad poziom doliny rzeki. Na terenie 
Parku występuje 667 gatunków roślin naczyniowych, w tym 22 gatunki podlegające ochronie 
prawnej. O walorach obiektu decyduje bogata ornitofauna. Stwierdzono tutaj występowanie 
178 gatunków ptaków, w tym 125 lęgowych. W okresie wiosennych przelotów ptaków 
notowano tu m.in. około 3300 batalionów, około 780 czajek i około 600 gęsi zboŜowych. W 
podziemiach fortyfikacji w Piątnicy oraz w piwnicach browaru w Drozdowie stwierdzono 
występowanie 6 gatunków nietoperzy. Niewielkie fragmenty parku (647,1 ha ) znajdują się na 
terenie gminy Wizna. 

Gminy objęte opracowaniem znajdują się w całości lub częściowo na terenie 
następujących obszarów chronionego krajobrazu: 

- Puszcza i Jeziora Augustowskie, 

- Dolina Biebrzy, 
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- Jeziora Rajgrodzkie, 

- Pojezierze Rajgrodzkie, 

- Dolina Narwi, 

- Wzgórza Sokólskie. 

Rezerwaty przyrody powołano na terenie gmin Janów, Knyszyn, Sztabin i Wąsosz. 
Wszystkie są rezerwatami częściowymi i są to następujące obiekty: 

- Starodrzew Szyndzielski – rezerwat leśny, utworzony w 1990 r.; 

- Wielki Las – rezerwat leśny, utworzony w 1990 r.; 

- Kozi Rynek – rezerwat leśny, utworzony w 1959 r.; 

- Glinki – rezerwat florystyczny, utworzony w 1971 r.; 

- Kuriańskie Bagno – rezerwat leśno-torfowiskowy, utworzony w 1985 r.;   

- Ławski Las I – rezerwat leśny, utworzony w 1998 r.; 

- Ławski Las II – rezerwat leśny, utworzony w 1998 r. 

Pomniki przyrody są najpowszechniej występującą formą ochrony przyrody na tym 
terenie. Jedynie w gminach Jasionówka, Przytuły i Radziłów nie odnaleziono dotychczas 
Ŝadnych elementów przyrodniczych spełniających odpowiednie kryteria. Najwięcej 
pomników przyrody figuruje w rejestrach gmin Szczuczyn i Sztabin (16 pomników) oraz 
Sidra (13 pomników), najmniej – w gminach Grajewo, Janów, Nowy Dwór i Wąsosz (po 
jednym pomniku). Wśród obiektów pomnikowych występują: 

- głazy narzutowe (21), 

- aleje drzew (6), 

- grupy drzew (6), 

- dęby (13), 

- jesiony (13), 

- lipy (8), 

- sosny (5), 

- grusze (4), 

- kasztanowce (4), 

- jałowce (4), 

- wiązy (2), 

- brzozy (2), 

- graby, klony, olsze, topole, jabłonie (po 1 obiekcie). 
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Do najbardziej okazałych pomników przyrody na tym terenie naleŜy zaliczyć głaz 
narzutowy o obwodzie 10,37 m i wysokości  około 2 m znajdujący się w miejscowości Zakale 
w gminie Korycin oraz 350-letnia lipę drobnolistna o obwodzie w pierśnicy wynoszącym 580 
cm, rosnąca we wsi Suchodolina w gminie Dąbrowa Białostocka. 

 

 REALIZOWANE PROGRAMY AKTYWNEJ OCHRONY 

W obrębie BPN, gdzie głównym zagadnieniem jest ochrona ekosystemów bagiennych, 
realizowany jest złoŜony, wielokierunkowy program ochrony siedlisk i ekosystemów nieleśnych. 
Zmierza on do utrzymania bądź przywrócenia właściwych stosunków wodnych oraz odtworzenia 
więzi ekonomicznych pomiędzy wykaszaniem bagiennych łąk i sposobem zagospodarowania 
pozyskiwanej biomasy. Realizowane są takŜe projekty wynikające z potrzeb ochrony zagroŜonych 
gatunków – cietrzewia, orlika grubodziobego i krzykliwego oraz storczyków.  

W otulinie Parku przy wzajemnej współpracy BPN i stowarzyszenia Pracownia 
Architektury śywej wdraŜany jest program Renaturalizacji sieci hydrograficznej w basenie 

środkowym doliny Biebrzy.  

Zagadnienie renaturalizacji sieci rzecznej Ełku i Jegrzni stanowi kanwę innego 
programu, obejmującego swym działaniem tzw. Obszar Funkcjonalny DĘBIEC, połoŜony w 
obrębie gminy Grajewo i częściowo w gminie Rajgród. Program ma na celu wypracowanie 
modelowego sposobu rozwiązania problemu powiązania ochrony zasobów przyrodniczych ze 
społeczno-ekonomicznym rozwojem lokalnych społeczności obszarów wiejskich. W jego 
ramach realizowane są projekty m.in. odtwarzania rodzimych ras zwierząt gospodarskich oraz 
zanikłych upraw roślin (lnu), a takŜe rozwoju lokalnego rękodzieła. Program wdraŜany jest 
przez Pracownię Architektury śywej. Stowarzyszenie opracowało takŜe program rewitalizacji 
środowisk wodno-błotnych dla terenu miasta Grajewo. 

Na obszarze miast i gmin dorzecza Biebrzy realizowany jest równieŜ program ochrony 
bociana białego, prowadzony przez Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. 

 

 WALORY KULTUROWE 

 RYS HISTORYCZNO-KULTUROWY REGIONU 

Ziemie gmin leŜących nad Biebrzą i jej dopływami, podobnie jak całe Podlasie w obecnych 
granicach administracyjnych, połoŜone są na styku dawnych siedzib Słowian Zachodnich i 
Słowian Wschodnich. Dziedzictwo kulturowe regionu jest zapisem historii, a na jego kształt 
wpływały warunki geograficzne, gospodarcze, osadnictwo i systemy polityczno-społeczne.  

Warunki naturalne doliny Biebrzy zawsze tworzyły granicę trudną do przebycia nie tylko dla 
ludzi. Obszar gmin biebrzańskich dzieliła rzeka, która wyznaczała zasięgi wpływów osadnictwa, 
języka, wyznań, a takŜe granice administracyjne i państwowe. Dolina Biebrzy w przeszłości pełniła 
rolę szlaku kulturowego, który łączył tereny i kulturę rdzennej Polski z jej historycznymi 
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peryferiami na Litwie. WzdłuŜ doliny przebiegał szlak ekspansji etnicznej Mazowszan na wschód i 
łączących się z tym polskich oraz zachodnioeuropejskich wpływów kulturowych. 

Dolina rzeki była w przeszłości i jest obecnie terenem pogranicza. Od dawna stykały się 
tutaj plemiona Bałtów i Słowian. Poczynając od XIV stulecia docierało tu stałe osadnictwo 
polskie z Mazowsza oraz osadnictwo białoruskie z okolic Grodna. 

W kaŜdym z tych kierunków osadniczych dominowała określona grupa społeczna 
osadników. W osadnictwie mazowieckim z zachodu przewaŜała drobna szlachta, która całymi 
rodami zamieszkiwała od kilku do kilkunastu wsi skupionych obok siebie. Najwięcej 
przysiółków drobnoszlacheckich znajdowało się na pograniczu mazowiecko-podlaskim. 
Drobna szlachta stanowiła najuboŜszą oraz najliczniejszą część warstwy szlacheckiej. 
Zobowiązana była do słuŜby wojskowej, w zamian za co korzystała ze wszystkich praw 
osobistych, politycznych i ekonomicznych szlachty średnio zamoŜnej i bogatych feudałów. 
Niewielkie w porównaniu do innych ziem polskich gospodarstwa rolne, juŜ we wczesnych 
okresach dziejów ulegały rozdrobnieniu, a warunki materialne najuboŜszej części warstwy 
szlacheckiej i chłopów były bardzo podobne.  

W osadnictwie z z kierunku południowego i wschodniego najliczniej migrowała 
ludność chłopska. Nurt osadnictwa białoruskiego zawierał domieszkę ludności litewskiej i 
potomków dawnej JaćwieŜy, którzy wrócili na swoje dawne ziemie nad Biebrzą. Wśród 
osadników litewskich byli teŜ bojarzy, których osadzano pod grodami. Wsie litewskich 
bojarów powstały koło Goniądza, a część z nich uznawana jest obecnie za wsie szlacheckie. 
Do tej mozaiki etnicznej dodać naleŜy jeszcze ludność pochodzenia niemieckiego, 
północnoukraińskiego i Ŝydowskiego. W gminach nadbiebrzańskich osadzano Tatarów, 
którzy będąc w słuŜbie wojskowej Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczpospolitej 
zajmowali się rzemiosłem wojskowym, a w okresach późniejszych głównie obróbką skór, 
uprawą warzyw i transportem towarów. Wraz z kolonizacją leŜących nad Biebrzą puszcz 
ziemie te stawały się terenem sporów granicznych najpierw Mazowszan, Litwinów i 
KrzyŜaków, a w następnych stuleciach Polski, Rosji i Niemiec.  

Ziemie gmin leŜących nad Biebrzą i jej dopływami nigdy nie tworzyły zwartego obszaru o 
wspólnej tradycji historycznej i kulturowej. Utworzone w okresie międzywojennym województwo 
białostockie, a obecnie podlaskie kontynuuje tradycję historyczną części gmin biebrzańskich 
połoŜonych pomiędzy Augustowem i Tykocinem. Gminy leŜące nad górną Biebrzą oraz na wschód 
od rzeki Brzozówki to dawna, historyczna Grodzieńszczyzna, czyli powiat grodzieński 
województwa trockiego w Wielkim Księstwie Litewskim, zwany czasami Czarną Rusią lub traktem 
zaniemeńskim. Gminy Wizna, Jedwabne, Przytuły, Radziłów, Wąsosz, Szczuczyn, Grajewo leŜące 
na zachód od Biebrzy i rzeki Ełk to dawna ziemia wiska historycznego Mazowsza, które do XVI 
stulecia było odrębną dzielnica Polski.  

Zdecydowana większość obecnych mieszkańców gmin nadbiebrzańskich uwaŜa się za 
Polaków. Jednak jeszcze na przełomie XIX/XX wieku ludność pochodzenia białoruskiego, 
zamieszkująca północno-zachodnią część dawnej guberni grodzieńskiej takiego świadomości 
narodowej nie miała, nazywając siebie „ludźmi tutejszymi” i posługując się w mowie 
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codziennej językiem zwanym „po prostu”. Głównym kryterium odrębności etnicznej była 
wówczas wiara prawosławna, katolicka lub tradycja unicka. Jeszcze w latach 
siedemdziesiątych XX stulecia zachodni zasięg gwar wschodniosłowiańskich obejmował całą 
dolinę górnej Biebrzy na wschód od Sztabina oraz dolinę Brzozówki i ziemie leŜące od niej 
na wschód. Znacznie wcześniej gwary ruskie związane z osadnictwem podgrodzieńskim 
obejmowały ziemie połoŜone na wschód i południe od Biebrzy, aŜ po Tykocin.  

Dominująca obecnie i w przeszłości sieć parafii katolickich uzupełniona była nielicznymi 
świątyniami obrządku wschodniego, znajdującymi się w przeszłości w Tykocinie, Boguszach i  
Knyszynie. 

Odrębne środowisko kulturowe tworzyła diaspora Ŝydowska licznie zamieszkująca 
miasteczka Podlasia. W niektórych miejscowościach śydzi stanowili do 70 % mieszkańców, a ich 
głównym zajęciem był handel i rzemiosło. Najstarsze skupiska śydów na Podlasiu tworzyły się 
juŜ w XIV stuleciu. Gwałtowny napływ ludności Ŝydowskiej nastąpił w XVI wieku i był 
wynikiem akcji represyjnej skierowanej przeciw starozakonnym przez państwa Europy 
Zachodniej. Bardzo dogodne warunki napływającym na Podlasie osadnikom Ŝydowskim 
stwarzały lokacje nowych miast, panujący od połowy XVII wieku pokój oraz właściciele dóbr 
ziemskich i miast. W tym okresie napłynęły na Podlasie tak ogromne rzesze uchodźców 
Ŝydowskich z Korony i Litwy, Ŝe władze kahału tykocińskiego wysłały w 1667 roku skargę do 
sejmu śydów z Korony, którzy po rozpatrzeniu sprawy zezwolił na usuwanie z Podlasia 
przybyłych wyznawców religii mojŜeszowej. Następna taka akcja, która zmusiła tysiące śydów z 
Rosji do przesiedlenia, podjęta została w drugiej połowie XIX wieku. W okresie 
międzywojennym śydzi zamieszkujący Podlasie korzystali z szeregu przywilejów. Gminy 
Ŝydowskie posiadały swoje szkoły i organizacje, które prowadziły działalność kulturalną, 
społeczną i polityczną przerwaną w brutalny sposób podczas drugiej wojny światowej. 

Obecnie śladów Ŝydowskiej przeszłości i kultury jest juŜ niewiele, a stan zachowania 
zabytków jest przewaŜnie tragiczny. Z róŜnych względów przeszłość Ŝydowska małych 
miasteczek niechętnie jest eksponowana, a wyjątkiem jest Muzeum w Tykocinie. 

Podstawowym źródłem utrzymania ludności wiejskiej było rolnictwo i hodowla. Uwaga ta 
dotyczy teŜ znacznej części mieszkańców podlaskich miasteczek, którzy utrzymywali się z 
rolnictwa bądź uprawiali na swoje potrzeby niewielkie poletka. Podejmowane w róŜnym czasie 
próby oŜywienia gospodarczego rolnictwa i gospodarki małych miasteczek nie zawsze przynosiły 
trwałe rezultaty. Znane z materiałów historycznych zakłady przemysłowe w Hucie Sztabińskiej, 
Szczuczynie, Jedwabnem zakończyły swoją działalność, gdy zabrakło pręŜnych organizatorów. 
Podobnie zmiany układów komunikacyjnych stawały się przyczyną upadku miasteczek leŜących 
przy starych traktach drogowych, które traciły swoje znaczenie na rzecz kolei. Podobną rolę pełnił 
Kanał Augustowski, którego budowa przyczyniła się do oŜywienia gospodarczego regionu, ale po 
spełnieniu swojej roli przetargowej w batalii o dostęp do portów morskich, ten szlak 
komunikacyjny nie pełnił juŜ przewidzianej dla niego roli gospodarczej.  

 



Strategia rozwoju zrównowaŜonego miast i gmin dorzecza Biebrzy  
___________________________________________________________________________ 

   
______________________________________________________________________ 

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, 2002 r.                                        

35

 DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ 

Północno-wschodnią część Polski oddziela od reszty kraju oddziela rubieŜ północno-
wschodnia, czyli granica wyznaczona przez historyczne zasięgi kultur archeologicznych i 
uchwytne współcześnie lub w tradycji zjawiska kultury ludowej. Oddziela ona starsze elementy 
kultury, znajdujące się na terenach nadbiebrzańskich,  których centra znajdują się na Litwie, 
Polesiu i Białorusi, od młodszych elementów kulturowych Polski centralnej i zachodniej.  

Najstarsze oddziaływania kulturowe uwidaczniają się w cmentarzyskach, osadach i 
grodziskach pochodzących z pierwszego tysiąclecia naszej ery, kiedy to osadnictwo było 
stosunkowo gęste i stabilne.  

Podstawą gospodarowania w przeszłości i obecnie na terenie gmin biebrzańskich było 
rolnictwo, hodowla i związana z tym eksploatacja lasów. Kultura materialna terenów pogranicza 
etniczno-wyznaniowo-językowego zdecydowanie podporządkowała się środowisku 
geograficznemu, czego wyrazem było wyłączne posługiwanie się drewnem, z wykorzystaniem 
jego form samorodnych. Podobny typ gospodarowania ludności wiejskiej i małych miasteczek, 
pokrywających swoje potrzeby wyrobami własnej produkcji, zbliŜone środki techniczne, stosunki 
społeczne i warunki przyrodnicze sprzyjały tworzeniu wspólnej kultury materialnej na całym 
pograniczu. Pod względem prymitywnych form obróbki drewna oraz podobnego typu gospodarki 
samowystarczalnej w gospodarstwach wiejskich nie występowały do niedawna większe róŜnice 
na Podlasiu i sąsiednich rejonach leŜących za obecną granicą wschodnią.  

Najłatwiej dostępnym, najtańszym i podstawowym materiałem uŜywanym do 
wznoszenia budynków i wykonywania wszelkich narzędzi oraz przedmiotów uŜywanych w 
gospodarstwie było drewno. Charakter budownictwa drewnianego znany jest z przekazów 
ikonograficznych i zachowanych najstarszych obiektów. Proces zanikania budownictwa 
drewnianego rozpoczął się w połowie XIX wieku i w początkowej fazie obejmował głównie 
obiekty reprezentacyjne jak kościoły, bóŜnice, ratusze i dwory. W małych miasteczkach 
zjawisko to nasiliło się pod koniec XIX wieku, a kontynuowane było po zniszczeniach I 
wojny światowej. We wsiach budownictwo drewniane zaczęło zanikać znacznie później i 
związane to było ze zmianami społecznymi i gospodarczymi po 1945 r., a kontynuowane jest 
do dnia dzisiejszego. Zachowane do czasów współczesnych stare budynki drewniane i 
murowane przewaŜnie są bardzo zniszczone i od lat nie remontowane.  

Kresowy charakter województwa podlaskiego sprawił, Ŝe ta część Polski znalazła się poza 
głównym nurtem rozwoju architektury. Tutejsze budowle reprezentacyjne, dwory i  świątynie są 
najczęściej powieleniem wzorów znajdujących się i w innych częściach Polski lub za granicą.  

Świątynie katolickie i prawosławne otoczone są stałą opieką, a zabytki sakralne są 
najstarszymi i najlepiej zachowanymi budowlami. Z okresu pomyślnych lokacji  i  rozwoju 
miast na wschodnim Mazowszu pochodzą najstarsze, dobrze zachowane późnogotyckie 
kościoły w Wiźnie, Wąsoszu i Niedźwiadnej. Wznoszono je z cegły na planie wydłuŜonego 
prostokąta i nakrywano dachem dwuspadowym. Wymienione kościoły są jednymi z większej 
liczby podobnych budowli sakralnych na wschodnim Mazowszu. Znaczącą artystycznie i 
najliczniej reprezentowaną grupę reprezentują kościoły barokowe i barokowo-klasyczne, 
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pochodzące z XVIII wieku zachowane w RóŜanymstoku, Sidrze, Starym Dolistowie. 
Najstarszym zabytkiem architektury drewnianej na Podlasiu jest drewniana kaplica z około 
1615 roku, która była pierwotnie wzniesiona przy dworze Kamienna, obecnie Kamienna 
Stara. Obiektami szczególnymi, zwłaszcza dla wiernych i osób pochodzących spoza 
województwa podlaskiego są świątynie obrządku wschodniego w Jacznie, Nowym Dworze, 
Siderce, Dąbrowie Białostockiej i Nowowoli.  

Na terenie gmin biebrzańskich znajdują się dwa wyjątkowej rangi obiekty. Jednym z 
nich jest zespół umocnień twierdzy w Osowcu, powstały w końcu XIX i na początku XX 
wieku oraz późniejsza linia Mołotowa nad Biebrzą nie ujęta w spisie zabytków. 
Uzupełnieniem budowli fortecznych jest organizowany punkt muzealny poświęcony 
wojskowym dziejom twierdzy w Osowcu. Drugim obiektem jest Ŝeglowny odcinek Kanału 
Augustowskiego od jeziora Necko do Biebrzy. 

 W dobrach sztabińskich na duŜą skalę rozwinięto wykonywania odlewów dla śluz 
kanałowych. W zasadzie jedynym śladem po warsztatach Huty Sztabińskiej jest Ŝeliwny 
pomnik J.L. Chreptowicza w Sztabinie oraz dziesiątki ozdobnych, Ŝeliwnych krzyŜy 
cmentarnych i przydroŜnych stojących w sąsiednich gminach, po obu stronach Biebrzy. 

W zastraszającym tempie giną stare wiatraki i młyny wodne, które mogłyby zostać 
zagospodarowane dla celów rekreacyjnych i turystycznych. Materiały konserwatorskie 
wymieniają jako istniejące zabytki obiekty bądź zniszczone w stopniu uniemoŜliwiającym ich 
odbudowę lub rozebrane.  

Budownictwo ludowe, najczęściej drewniane jest pochodną sytuacji gospodarczej wsi. 
Nie najlepsze ziemie, przewaŜnie małe gospodarstwa, brak rozwiniętego rzemiosła i 
przemysłu nie mogły stać się podstawą do tworzenia duŜych, bogatych gospodarstw 
wiejskich. Najstarsze obiekty wiejskiego budownictwa drewnianego mają trochę więcej niŜ 
sto lat, a w większości wypadków ich stan zachowania jest zły.  

Najstarsze chałupy i zabudowania gospodarcze zachowane do czasów współczesnych 
pochodzą głównie z początku XX wieku. Budowane były przewaŜnie z drewna, o konstrukcji 
wieńcowej, ze zrębem łączonym w naroŜach na jaskółczy ogon. Kamień słuŜył teŜ do 
wznoszenia licznych krzyŜy przydroŜnych i nagrobnych, a ich wykonawcami od początku 
XIX wieku byli m.in. kamieniarze, którzy łupali takŜe kamień na fundamenty, drogi, 
ogrodzenia, studnie i przepusty drogowe. 

W tradycyjnych zagrodach zachowały się stare meble wykonywane przez wiejskich lub 
małomiasteczkowych rzemieślników. PrzewaŜnie są to drewniane szlabany, rozsuwane łóŜka, 
kufry, kredensy. We wsiach spotkać moŜna jeszcze narzędzia i sprzęty gospodarskie uŜywane 
powszechnie po 1945 roku czyli Ŝarna, pojemniki na zboŜe, naczynia klepkowe, wozy, sanie, 
stare naczynia, kadłuby z drewna, narzędzia do przędzenia i tkania.  

Strój ludowy na terenach nadbiebrzańskich  nie był juŜ powszechnie uŜywany po 1920 
roku, a ubierano się w ubrania fabryczne lub wzorowane na fabrycznych, lecz szyte z materiałów 
tkanych w domu. Istnieje tradycja wykonywania wyrobów haftowanych i zdobionych koronkami.  
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We wsiach połoŜonych wokół Puszczy Knyszyńskiej w okresie międzywojennym 
wyrabiano łyŜki drewniane, wozy i sanie, koła do wozów, kosze, półkoszki, grabie i beczki. 
Wyroby te sprzedawano na targach w okolicznych miasteczkach lub wywoŜono dalej na 
wschód. Tradycje tych rzemiosł, narzędzia oraz umiejętności ludzi zajmujących się obróbką 
drewna zachowały się do dnia dzisiejszego. 

Gmina Janów jest największym ośrodkiem tkactwa dywanów dwuosnowowych, które 
zaczęło się rozwijać w połowie XIX stulecia. Tkactwo, obróbka włókna, kowalstwo, 
stolarstwo, wyrób koszyków, bednarstwo, rzemiosła drzewne jeszcze całkowicie nie zaginęły, 
gdyŜ  praktycznie w kaŜdej gminie Ŝyją jeszcze ludzie, którzy tym się zajmowali. 

 

 DZIEDZICTWO KULTURY NIEMATERIALNEJ 

Rozbudowane zwyczaje związane z dorocznym cyklem świąt chrześcijańskich oraz 
obrzędy rodzinne i gospodarcze juŜ w okresie międzywojennym naleŜały do tradycji, a 
obecnie są juŜ przewaŜnie nieznane młodemu pokoleniu. Pogranicze Podlasia i Mazowsza 
Wschodniego ulegało wpływom kultur ruskich. Wnioskując z zachowanych informacji o 
dawnej obrzędowości, mieszkańcy pogranicza mazowiecko-podlaskiego w przeszłości mieli 
podobny schemat obrzędowy jak ludność pochodzenia ruskiego we wschodniej części 
Podlasia. Wiele wspólnych elementów wywodzi się ze słowiańskiego, przedchrześcijańskiego 
podłoŜa kulturowego, na przykład zwyczaje związane z magią wegetacyjną i kult zmarłych 
przodków w obrzędach dorocznych.  

W grupie rodzinnej i społeczności wiejskiej kultywowane były tradycyjne obrzędy i 
zwyczaje doroczne. W dorocznym kalendarzu obrzędowym dawne elementy kultu przejęli 
święci chrześcijańscy. Tradycyjnie świętowano Zaduszki, wigilię św. Andrzeja, Adwent, 
Gody z dniem św. Szczepana, Święte Wieczory, święta Trzech Króli, Matki Boskiej 
Gromnicznej, św. Agaty, Zapusty, ostatki, Popielec, półpoście, cykl świąt wielkanocnych 
zaczynający się od Kwietnej Niedzieli i kończący się Niedzielą Przewodnią, Zielone Świątki, 
BoŜe Ciało, święta Matki Boskiej Zielnej i Siewnej. Wyznawcy obrządku wschodniego 
obchodzili swoje odpowiedniki tych świąt dodatkowo składając szczególną cześć św. 
Eliaszowi, Mikołajowi, Jerzemu. Wszystkie te święta miały rozbudowane obrzędy i zwyczaje.  

Oprócz obrzędów dorocznych jeszcze w okresie międzywojennym praktykowane były 
rozbudowane zwyczaje gospodarskie: rolnicze, hodowlane, rybackie, strzeleckie, budowlane, 
zbierackie, związane z wykonywaniem rzemiosł i prac domowych, związane z jadłem. 
Zwyczaje weselne i pogrzebowe miały rozbudowane obrzędy i tradycje.  

W cyklu zwyczajów związanych z obrzędowością doroczną prezentowane są tradycyjne 
widowiska świąteczne. Najpopularniejszymi z nich były „Herody”, a postaci Heroda, 
Marszała, Adiutanta, śołnierza, Anioła, Śmierci, Kozy i śyda ubrane w kolorowe stroje 
poklejone z tektury i papieru szły przez wieś i prezentowały w kaŜdej chacie widowisko 
osnute na motywach związanych z narodzeniem Chrystusa. Z praŜonej mąki pszennej 
gotowano „lemiechę”. Zwano tak potrawę obrzędową, którą dla Ŝartu mazano sobie głowy, a 
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w sylwestrowy wieczór po dodaniu do niej popiołu, sadzy lub gliny chłopcy smarowali szyby 
w oknach. Jeszcze do dzisiaj zachowała się tradycja malowania szyb okiennych farbą w 
Nowy Rok. Przebierańcy wędrowali po wsiach i miasteczkach w wigilię Nowego Roku, w 
Zapusty, Zielone Świątki. Dla okresu wielkanocnego charakterystyczne było zbieranie 
datków, najczęściej w postaci jaj i wędlin.  

Zwyczaje gospodarcze związane są przewaŜnie z codziennymi pracami w obejściu i na 
polu. Podobnie jak i w zwyczajach dorocznych główną nicią przewodnią była troska o chleb 
powszedni. Dla osiągnięcia wysokich plonów nie wystarczały tylko racjonalne czynności 
związane z uprawami, a według starszego pokolenia w równym stopniu na urodzaj miały 
wpływ zabiegi magiczne.  

Hodowla pszczół ma obecnie marginalne znaczenie gospodarcze, a zwyczaje i 
wierzenia z tym związane są nieliczne. Jeszcze dzisiaj pszczoła uchodzi w oczach starszych 
ludzi za „swentego robacka”, którego nie wolno zabijać, a naleŜy się z nimi obchodzić 
łagodnie i delikatnie, bowiem pracuje ona na chwałę boŜą i poŜytek ludzi.  

Rybołówstwo jako gałąź gospodarki ludowej właściwie nie istnieje, chociaŜ w dalszym 
ciągu praktykowany jest połów ryb metodami stosowanymi dawniej przez pradziadków, a 
obecnie uwaŜanymi za kłusownicze. Nieliczne juŜ dzisiaj zwyczaje rybackie i przesądy 
praktycznie nie są juŜ przestrzegane. 

Wznoszone z fundacji gromady lub pojedynczych mieszkańców krzyŜe i kapliczki 
przydroŜne spotykane przy wiejskich drogach są wyrazem religijności ludowej. Upamiętniają one 
tragiczne wydarzenia i intencje fundatorów. Pod krzyŜami odprawiano modły i do krzyŜa na końcu 
wsi odprowadzają ciało zmarłego mieszkańcy społeczności wiejskiej. Tradycyjnie pod krzyŜami 
święcone jest jadło w Wielką Sobotę w obrządku wschodnim. Z większością krzyŜy związane są 
jakieś opowieści o mieszkańcach wsi lub zdarzeniach związanych z jego fundowaniem.  

Na obszarach nadbiebrzańskich szczególną czcią otaczane są sanktuaria maryjnych w 
Krasnymborze, Rajgrodzie, Wąsoszu, Krypnie i RóŜanymstoku, które przyciągają tysiące 
wiernych nie tylko z pobliskich parafii, ale i z sąsiednich diecezji. KaŜde z tych cudownych 
miejsc posiada swoją legendę związaną z pojawieniem się czczonego wizerunku oraz 
opowiadania dotyczące cudownych uzdrowień i nawróceń. Najbardziej archaiczne zwyczaje 
funkcjonują w Krypnie. Z tym sanktuarium związany jest zwyczaj wykonywania i ofiarowania na 
rzecz kościoła świec i wot woskowych sięgający czasów przedchrześcijańskich.  

Tradycją z pogranicza sztuki ludowej i obrzędowości są funkcjonujące do dnia 
dzisiejszego w Lipsku i sąsiednich miejscowościach zwyczaje malowania pisanek batikowych 
szpilką. Malowane na wydmuszkach pisanki w przeszłości pełniły waŜną rolę obrzędową, 
bowiem do dnia dzisiejszego kaŜdy chrześniak musi dostać od swojej matki chrzestnej po 
parze pisanek. W Lipsku i w sąsiednich gminach zachowała się tradycja pieczenia „korowaja” 
czyli świątecznego ciasta na święta doroczne i rodzinne. ZaleŜnie od przeznaczenia ciasta 
było ono zdobione rózgą weselną lub symbolicznymi figurkami zwierząt.  
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Do kultury niematerialnej naleŜą wszelkiego rodzaju opowiadania i legendy. Niektóre 
związane są z postaciami historycznymi, np. Boną, Zygmuntem Augustem, Jaćwingami, 
Szwedami, Stefanem Batorym. Do dnia dzisiejszego na Podlasiu w opowiadaniach starszych 
ludzi funkcjonują echa tradycji świętych źródeł, drzew i kamieni. Niektóre z nich, uwaŜane za 
prawdziwe relacje o wydarzeniach z odległej przeszłości wyjaśniają dzieje starych 
cmentarzysk, grodzisk, krzyŜy czy miejsc uwaŜanych za święte.  

Zdecydowana większość nazwisk i nazw miejscowych jest pochodzenia słowiańskiego, 
chociaŜ istnieją dawne nazwy pochodzenia bałtyckiego. Udział Litwinów w osadnictwie 
terenów nad Biebrzą oraz przynaleŜność terenu w róŜnych okresach do Wielkiego Księstwa 
Litewskiego i sąsiedztwo geograficzne z Bałtami sprawiły, Ŝe dziś obok nazw geograficznych 
występują tu nazwy bałtyckie, głównie litewskie. Do dnia dzisiejszego zachowały się ślady 
osadnictwa litewskiego w nazwiskach mieszkańców takich jak Biruta, Chilmon, Jodczyk, 
Szkiłądź, Kirej, Szkirel, Suprynowicz i nazwach geograficznych takich jak Butrymowce, 
Downary, Ginie, Guzy, Jadeszki, Jaginty, Jaświły, JaćwieŜ, Jurasze oraz w nazwach rzek oraz 
mniejszych obiektów terenowych takich jak nazwy pól, uroczysk, łąk. Pochodzenia 
litewskiego są równieŜ nazwy rezginii czyli nosideł uŜywanych powszechnie  do    transportu 
siana, świreń czyli spichlerz, kraheli czyli jednego z narzędzi do obróbki włókna czy 
przetworów mięsnych (kumpiaki,  kindziuki).  

Na całym terenie powszechnie uŜywany jest język polski, ale starsi ludzie w gminach 
leŜących w górnym biegu Biebrzy uŜywają jako języka domowego gwary białoruskiej. 
Pochodzenia białoruskiego są tam teŜ nazwiska, nazwy miejscowości i nazwy obiektów 
terenowych oraz nazwy gwarowe narzędzi i budynków gospodarskich.  

 

 DZIEDZICTWO KULTURY GOSPODAROWANIA PRZESTRZENI Ą 

RóŜne formy własności prywatnej i róŜnorodność społeczna osadników spowodowała 
powstanie osad róŜnego typu. Kształty wsi, jako wypadkowe działania wielorakich wpływów 
są nadzwyczaj róŜnorodne.  

Samorzutne osadnictwo, które na obszarze zajmowanym pierwotnie przez Puszczę 
Grodzieńską trwało do połowy XVI stulecia, charakteryzowało się nieregularną zabudową i 
rozproszonym układem pól wśród terenów leśnych. Wsie były rozrzucone, dobra skarbowe 
wymieszane z własnością prywatną i kościelną, a wszystko to połączone z róŜnym rodzajami 
świadczeń naleŜnych właścicielowi gruntu utrudniało prowadzenie racjonalnej gospodarki. W 
drugiej połowie XVI w. i na początku wieku XVII w. przeprowadzono wielką reformę agrarną, 
zwaną pomiarą włóczną, która uporządkowała stosunki prawne i administracyjne na następne 
stulecia. Polegała ona na komasacji gruntów rozproszonych wśród róŜnych właścicieli, 
oddzieleniu dóbr prywatnych od skarbowych i kościelnych, wprowadzeniu trójpolówki, scaleniu 
osadnictwa i wymierzeniu gruntów pod nowo zakładane wsie, folwarki i miasteczka. 
Wprowadzony wówczas system osadniczy na niektórych terenach dotrwał do dnia dzisiejszego.  
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Podczas pomiary grunty kaŜdej wsi dzielono na cztery pola, z których trzy przeznaczano pod 
uprawę, a tzw. niwę domową lub nawsie pod zabudowę. Powstawały w ten sposób gospodarstwa o 
powierzchni około jednej włóki, czyli 30-36 morgów oraz sieć folwarków feudalnych lokowanych 
na najlepszych gruntach. Zamiarem realizatorów reformy był równy podział pól pomiędzy 
właścicieli. Osoby zamoŜne, dysponujące większym inwentarzem brały po 2-3 włóki gruntu, a 
uboŜsi mniej niŜ włókę. Nawsie pod zabudowę dzielono na tyle pasów, ile wieś miała włók lub 
osadników, tworząc w ten sposób działki siedliskowe o wymiarach 20-40 m na 100-150 m oparte 
węŜszym końcem o główną ulicę wiejską. Ten rodzaj rozplanowania wsi zwany szeregówką miał 
zabudowę z jednej lub z obu stron drogi. Przy drodze znajdowała się chałupa, za którą wznoszono 
budynki gospodarcze dla zwierząt. Całość składała się z długiego ciągu wąskich budynków 
przykrytych wspólnym dachem, za którymi znajdował się ogród, podwórze i sad. Za podwórzem 
gromadzono paszę i zboŜe najpierw w stogach, brogach i szopach, a w okresie późniejszym w 
stodołach. Za stodołą biegła droga zastodolna, która oddzielała nawsie od pól. W tym układzie 
zabudowy wsi po jednej stronie drogi dom mógł być oddzielony od chlewów i stodoły ogrodem. 
Wsie szeregówki mogły teŜ mieć zagrody z zabudowaniami po obu stronach drogi. Z jednej strony 
drogi stały budynki mieszkalne z pomieszczeniami dla zwierząt, a z drugiej stodoła i pozostałe 
budynki gospodarcze. Siedliska mogły teŜ leŜeć przemiennie tj. naprzeciw zagrody zabudowanej 
jednostronnie było siedlisko bez budynków, a wolne place były obok zagrody z tej samej strony 
drogi. Wsie szeregówki powstawały w dobrach królewskich i w wielkich majątkach ziemskich, 
połoŜonych na terenie dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Nie było ich w okolicach 
zamieszkałych przez drobną szlachtę mazowiecką. Tworzenie gospodarstw kolonijnych 
spowodowało rozgęszczenie siedlisk, a większość wsi nie ma skupionej zabudowy. Szczególny 
rodzaj zabudowy ma wieś Jagłowo połoŜona wśród bagien nad Biebrzą. Linia stodół oddziela wieś 
od rzeki, a domy nie stoją przy obecnej, głównej drodze wiejskiej, tylko oddalone są od drogi i 
odgrodzone polami i budynkami gospodarczymi.  

Zakładane po XVI wieku wsie miały zagrody z zabudowaniami po obu stronach drogi. W 
okresie późniejszym podziały i rozdrobnienie gospodarstw, które nastąpiły po uwłaszczeniu 
chłopów, parcelacje majątków ziemskich, rozdrobnienie gruntów i komasacje zatarły pierwotne 
układy osadnicze. Pod względem układów przestrzennych wsie mają przewaŜnie charakter 
ulicówek i wielodroŜnic. Sporadycznie występuje szeregówka. Po oczynszowaniu chłopów i 
tworzenie gospodarstw kolonijnych nastąpiło rozgęszczenie siedlisk, a większość wsi oprócz 
zwartej zabudowy ma osady kolonijne. Wydzielano wówczas tereny wspólnot wiejskich, wśród 
których były wspólne pastwiska, lasy, grunty na szkołę, tereny do kopania Ŝwiru i gliny. 

Przysiółek związany z osadnictwem drobnoszlacheckim przybiera formę przysiółka 
bezkształtnego lub przysiółka placowego. Przysiółki złoŜone z paru lub wielu zagród tworzyły 
pojedyncze osiedla, niekiedy noszące nazwę właściciela. W wyniku rozrastania się rodu tworzyły 
zaścianki posiadające nazwy dwuczłonowe. Pierwszy człon nazwy, wspólny dla wszystkich 
przysiółków wywodzących się od jednego załoŜyciela zawiera nazwę rodu lub zawołania np. 
Łempice, Kulesze, Gnaty, Chojnowo, który z czasem stał się podstawą tworzenia nazwisk 
szlacheckich. Drugi człon nazwy określał połoŜenie wsi np. Leśne, Strumianka, Awissa, brał 
nazwę od przydomka gałęzi rodu np. Michały, Marki lub określał kolejność zakładania osad na 
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przykład: Stare, Nowa, Wypychy. Zagrody w przysiółkach nie zajmują całego nawsia, ale 
pomiędzy budynkami znajdują się wolne place przeznaczone na pastwiska, sady i ogrody. Stara 
zabudowa drewniana w przysiółkach drobnoszlacheckich wydawała się chaotyczna, ale w 
rzeczywistości tak nie było. Rozmieszczenie budynków podporządkowane było pewnym 
regułom, z których najwaŜniejsze to oddzielne stawianie budynków mieszkalnych od pozostałych 
budynków gospodarczych, frontowe lub szczytowe usytuowanie domu do ulicy oraz ustawienie 
frontu budynku mieszkalnego na stronę nasłonecznioną. Przy róŜnorodnych kształtach 
przysiółków powstawały zagrody o szerokości 20-30 m i długości nawet do 100 m. Budynki 
mieszkalne wyodrębnione od zabudowy gospodarczej były od niej oraz od ulicy oddzielone 
ogródkiem kwiatowym lub warzywnym i drzewami. Wielkość zagrody oraz ilość i wielkość 
budynków były miernikiem zamoŜności ich właścicieli.  

ZałoŜenia dworskie, czyli ośrodki dóbr prywatnych, klucze dóbr królewskich, folwarki i 
osady plebańskie związane w przeszłości z duŜą własnością ziemską, typową dla terenów 
rolniczych spotykane są głównie na terenach o starym osadnictwie. Dwór wraz z zabudowaniami 
tworzył jedną osadę o duŜej powierzchni, która nie była połączona z zagrodami wsi. Dwory będące 
ośrodkami duŜych dóbr liczących po parę i więcej wsi posiadały folwarki, które miały skromniejszy 
program przestrzenny. ZałoŜenia dworskie składały się zazwyczaj z trzech wydzielonych zespołów: 
budynku mieszkalnego właściciela czyli dworu, zespołu budynków gospodarczych lokowanych w 
pewnym oddaleniu od dworu oraz oprawy krajobrazowej. 

Dwory lokowano na lekkich wzniesieniach od strony nasłonecznionej, a na 
przedłuŜeniu zbocza znajdował się sad otoczony szpalerem drzew, najczęściej lip, które 
chroniły drzewa w sadzie od przymrozków i wiatru. Układ droŜny nie zawsze był regularny, a 
wychodzące z dworu drogi obsadzone lipami prowadziły do najbliŜszej świątyni, miasteczka i 
sąsiadów. Przy dworze z reguły znajdował się zespół stawów rybnych, przy których czasem 
stał młyn wodny. Oprawę krajobrazową uzupełniały stojące przy drogach murowane 
kapliczki fundowane przez właścicieli ziemskich. 

Na terenach nadbiebrzańskich występują miasteczka o zabudowie zakładanej na 
regularnym planie prostokątnych placów i prostych ulic, czego przykładem jest układ 
urbanistyczny Lipska, Wąsosza, Radziłowa, Lipska, czasem z układem podwójnych rynków 
tak jak w Goniądzu i Szczuczynie. Zawsze jednak dawne miasteczka, których układy 
urbanistyczne w większości podlegają ochronie konserwatorskiej kształtowane były przez 
określone warunki historyczne. W przypadku Szczuczyna były to środki finansowe i wizja 
właścicieli miasta, w Lipsku o jego kształcie urbanistycznym decydowała władza króla i 
połoŜenie miasta przy dawnych traktach i rzece. W XIX stuleciu leŜące przy kolei miasteczka  
podlaskie zaczęły rozbudowywać się w kierunku tego nowego środka transportu, a 
rozbudowa zmieniła pierwotne układy urbanistyczne z dominacją centralnego rynku lub 
placu. Podobny wpływ miała budowa zakładów przemysłowych. Regularne plany 
urbanistyczne miały miasteczka zakładane od podstaw lub w podobny sposób 
przebudowywane. Miejscowości powstające w wyniku awansu administracyjnego przewaŜnie 
rozrastały się wzdłuŜ głównej ulicy.  
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 POCZUCIE TOśSAMOŚCI KULTUROWEJ MIESZKA ŃCÓW 

Na ziemiach połoŜonych nad Biebrzą wykształcił się wyraźny podział na trzy 
zasadnicze rejony, a kryterium tego wyboru określa historyczna przynaleŜność polityczna, 
administracyjna i kościelna, pochodzenie osadników, stopień przemieszania etnicznego i 
dawna struktura społeczna.  

Część połoŜoną na zachód od Biebrzy i rzeki Ełk, leŜącą w granicach historycznego 
Mazowsza zasiedliła w XVI wieku drobna szlachta mazowiecka i mazowieccy chłopi. W 
przeszłości i obecnie były to tereny jednolite etnicznie, zamieszkałe przez ludność wyznającą 
jedną religię. Do tych terenów zaliczyć moŜna równieŜ gminy Bargłów Kościelny i Rajgród.  

Świadomość narodowa chłopów kształtowała się tutaj stopniowo. W zróŜnicowanym 
stanowo społeczeństwie znacznie waŜniejsza była pozycja społeczna i majątkowa, niŜ poczucie 
świadomości narodowej. Świat chłopa ograniczał się do granic parafii lub najbliŜszego 
miasteczka, a ludność wiejska identyfikowała się z grupą lokalną, która obejmowała z reguły 
mieszkańców kilku lub kilkunastu miejscowości. Nazwy tych grup nadawane przez sąsiadów 
powstawały czasem od przezwisk, charakterystycznych cech gwary.  

Ziemie gmin biebrzańskich leŜące na wschód od linii Biebrzy, biegnącej od Wizny do 
Sztabina cechowało zróŜnicowane etnicznie i wyznaniowo osadnictwo. Mieszkańcy tych 
gmin uwaŜają się za Polaków wyznania rzymskokatolickiego, a historyczne osadnictwo było 
wieloetniczne, zróŜnicowane wyznaniowo i społecznie. W świadomości starszych 
mieszkańców funkcjonuje tradycja podziału na wsie zamieszkałe przez drobną szlachtę i 
chłopów. Funkcjonują równieŜ nazwy niektórych grup lokalnych, z których część nie jest 
związana z językiem polskim: Rusiny, Szkocie, Łabukie, Dziekały, śołtobruszniki. Z tradycją 
historyczną związane są nazwy Polszcza, Litwa, Krolestwo, Korona, Polska Strona i nie 
oznaczają one bynajmniej państwowej nazwy własnej, ale określano w ten sposób grupę kilku 
lub kilkunastu wsi leŜących za granicą. Mieszkańców tych wsi zwano Koruniakami, 
Podkoruniakami, Zapuszczanami, Puszczakami, Zapolcami, Mazurami. 

Trzecią grupę stanowią mieszkańcy połoŜonych najbardziej na wschód gmin biebrzańskich, 
zróŜnicowanych etnicznie i wyznaniowo, czyli gmin Nowy Dwór, Dąbrowa Białostocka, Sidra i 
Janów. Niektórzy z mieszkańców tych gmin w Ŝyciu codziennym posługują się gwarą języka 
białoruskiego i są wyznania prawosławnego. Ich przodkowie byli unitami. Językiem „prostym”, 
„tutejszym”, czyli gwarą białoruską posługują się zarówno katolicy jak i prawosławni. Niektórzy z 
nich uwaŜają się za Białorusinów, a część jest Polakami wyznania prawosławnego. 

Odrębną grupę, tragicznie doświadczoną w czasie ostatniej wojny tworzyła diaspora 
Ŝydowska. Jej członkowie zawsze byli uwaŜani, z róŜnych powodów za obcych. RóŜnili się 
od chrześcijan nie tylko wyznaniem, ale i rodzajem zajęć, językiem i zawsze rzucającą się w 
oczy odrębnością.  

Dawniej podkreślane i znaczące poczucie toŜsamości kulturowej w czasach 
współczesnych nie straciło na znaczeniu. W małych społecznościach świat współczesnego 
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mieszkańca podlaskiej wsi i miasteczka nie jest juŜ małym światem dawnego włościanina, ale 
w dalszym ciągu ceni się poczucie przynaleŜności do wspólnoty grupy lokalnej.  

 

 WALORY KULTUROWE JAKO INSPIRACJA PRZEDSI ĘBIORCZO ŚCI 
LOKALNEJ 

Wykorzystanie walorów kulturowych gminy mające na celu rozwój przedsiębiorczości 
powinny koncentrować się na kultywowaniu tradycji i historii małych ojczyzn, kształtowaniu 
postaw tolerancji dla zróŜnicowania wyznaniowego, stanowego, etnicznego i językowego na 
terenach biebrzańskich oraz przeciwdziałaniu zanikowi odrębności regionalnej. Działalność tego 
rodzaju miałaby na celu kształtowanie poczucia wspólnoty lokalnej i regionalnej opartej o zasady 
tolerancji oraz doceniania przez nich atrakcyjności walorów przyrodniczych i kulturowych. Takie 
same działania skierowane poza obszar regionu mają podnosić atrakcyjność gmin, wyróŜniać i 
zaspokajać zainteresowanie terenami o wyraźnie określonej odrębności kulturowej, stanowej, 
etnicznej i wyznaniowej. Walory kulturowe powinny stać się produktem, który mieszkańcy 
otrzymują za darmo i który moŜna sprzedać osobom z zewnątrz w formie produktu ruchu 
turystycznego. WyróŜnić moŜna następujące grupy walorów kulturowych: architektura, zwyczaje, 
obrzędy i umiejętności, rzemiosło i kultywowanie tradycji. 

Architektura  

Większość tradycyjnych budynków mieszkalnych i gospodarczych, równieŜ tych 
ujętych w spisie Zabytków architektury i budownictwa osiągnęła lub przekroczyła wiek, który 
z technicznego punktu widzenia kwalifikuje je do rozbiórki. Obiekty budownictwa wiejskiego 
stanowiące zdecydowaną większość zabytków są rozproszone. Budynki te znajdują się w 
złym stanie technicznym, a moŜliwości ich adaptacji do współczesnych funkcji uŜytkowych 
są bardzo ograniczone. Wartość zabytkowa większości obiektów na obszarze biebrzańskim 
ma wymiar lokalny, a ich właściciele i uŜytkownicy nie zawsze są zainteresowaniu w 
utrzymaniu tej zabudowy. Obecny stan techniczny budynków, technika ich wykonania, uŜyte 
materiały, brak wyposaŜenia i instalacji oraz mała kubatura sprawiają, Ŝe moŜliwości 
przetrwania wszystkich obiektów są znikome. Z dotychczasowych doświadczeń wiadomo, Ŝe 
znajdujące się na terenach wiejskich zabytki budownictwa ludowego mają niewielkie szanse 
na przetrwanie, a w miarę skutecznej ochronie podlegają budowle dworskie, sakralne i 
obiekty w zespołach miejskich. NaleŜy czynić starania, aby zachować przynajmniej część  
zabytkowych budynków i adaptować je dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego lub jako 
obiekty letniskowe. W strefach objętych ochroną konserwatorską istnieją ograniczenia 
zabudowy. Podobne zasady kształtowania architektury regionalnej powinny obowiązywać na 
obszarach chronionych.  

Zwyczaje, obrzędy, umiejętności  

Obsługa ruchu turystycznego wymaga zaprezentowania ciekawostek regionalnych i 
stworzenie moŜliwości uczestniczenia w pracach w gospodarstwie, pracach polowych i 
innych działaniach związanych z Ŝycie na wsi tj. wyrób serów, masła, wyplatanie koszy, 
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tkanie chodników ze szmat, ludowych dywanów, haftowanie, wyrób niecek, kadłubów, 
naczyń ze słomy, przędzenie wełny, wyrób pająków ze słomy, wianków i równianek  do 
święcenia w kościele, barwienie jaj i wełny w barwnikach naturalnych. Zachowały się 
narzędzia i sprzęty do wykonywania tych prac i są ludzie, którzy potrafią je wykonywać. Dla 
potencjalnego turysty czy wczasowicza waŜna jest moŜliwość uczestniczenia w pracach 
dawno zapomnianych lub wykonanie własnoręcznie pamiątkowego przedmiotu.  

Dziedzictwem kulturowym jest historia regionu pokazana na przykładzie konkretnych 
zabytków, w tym i tych zgromadzonych w Izbie Regionalnej, róŜnego rodzaju legendy, 
opowiadania. Zapoznaniem się z tradycją jest inny rozkład dnia, często połączony z rannym 
wstawaniem i pomocą w pracach gospodarskich. Odrębną dziedziną umiejętności są 
czynności związane z przygotowaniem potraw regionalnych, z miejscowych surowców i 
według starych technologii.  

Rzemiosło 

Spośród tradycyjnych rzemiosł znaczenie gospodarcze moŜe mieć ciesielstwo i  
stolarstwo, które wykorzystuje materiały miejscowe posługując się w duŜej mierze 
tradycyjnymi technikami. Jako uzupełnienie tych dziedzin rzemiosła związanych z 
budownictwem na uwagę zasługuje kamieniarstwo budowlane. KaŜda gmina posiada zasoby 
głazów narzutowych, które mogą słuŜyć jako materiał na fundamenty budynków i 
ogrodzenia. Na szczególną uwagę zasługują funkcjonujące do czasów współczesnych ośrodki 
rzemiosł ludowych tkactwo dwuosnowowe w okolicach Janowa, wyrób pisanek w Lipsku. 
Rzemiosła te stały się produktami markowymi, które wyróŜniają te gminy spośród  innych. 

Kultywowanie dziedzictwa  

Zwyczaje, dawne obrzędy oraz umiejętności powoli są juŜ zapominane i często 
oceniane negatywnie przez członków społeczności wiejskiej. WaŜne jest utrzymanie tego 
dziedzictwa i kultywowanie tradycji poprzez programy edukacyjne dla dzieci, organizowania 
festynów oraz  pokazów  obrzędów i zanikających rzemiosł, gromadzenie materiałów w 
postaci legend, opowieści, opisów zwyczajów wiejskich. Odrębnym zagadnieniem pozostaje 
nauka wykonywania tradycyjnych prac w gospodarstwie wiejskim dla właścicieli 
gospodarstw agroturystycznych.  
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2 ŚRODOWISKO SPOŁECZNE 

W obrębie środowiska społecznego uwzględnione zostały czynniki takie jak: 
charakterystyka ludności, warunki Ŝycia i środowisko kulturowe. Ludność została 
sklasyfikowana na podstawie struktury, w której uwzględniono wiek, płeć i aktywność 
zawodową, migracje i cechy psychospołeczne. 

 

 DEMOGRAFIA  

Rozpatrując strukturę demograficzną ludności zamieszkującej obszar funkcjonalny 
dorzecza Biebrzy, wzięto pod uwagę strukturę płci, tempo przyrostu naturalnego, 
śmiertelność i starzenie się ludności oraz migrację. Analizując zjawisko migracji zwrócono 
uwagę na przemieszczenia ludności w ruchu wewnętrznym i z zagranicy.  

Obszar funkcjonalny dorzecza Biebrzy zajmuje 22.7 % powierzchni województwa 
podlaskiego, te zaś stanowi 6,5 % powierzchni Polski. 

 

Tab.7 Demografia na obszarze dorzecza Biebrzy 

DANE DEMOGRAFICZNE Polska województwo 
obszar dorzecza 

Biebrzy 

powierzchnia w km2 312 685 20 180 4 589 

ludność na 1 km2 124 61 36 

ogółem 38 648 766 1 222 011 165 405 

męŜczyźni stan na 31 XII 18 776 881 600 495 83 370,0 

kobiety stan na 31 XII 19 871 885 621 516 82 435 

kobiety na 100 męŜczyzn 106 103,5 99 

przyrost naturalny 10 320 278 -148 

ludność w wieku przedprodukcyjnym 9 304 735 313 100 44 869 

ludność w wieku produkcyjnym 23 654 888 714 059 91 990 

ludność w wieku poprodukcyjnym 5 684 588 193 969 28 844 

ludność w wieku nieprodukcyjnym na 1000 osób w 
wieku produkcyjnym 

634 710 801 

Migracje  

1999 

napływ - 15 748 1 978 

odpływ - 16 722 2 808 

saldo - -974 -830 

Źródło: Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2001 rok, GUS, Warszawa 2001; Rocznik statystyczny województwa 

podlaskiego 2000, GUS, Warszawa 2001; Ankieta informacyjna do „Programu ekorozwoju miast i gmin dorzecza Biebrzy” – 
Urząd Gminy 
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Saldo migracji na obszarze funkcjonalnym dorzecza Biebrzy wynosi –830, niewiele 
róŜniąc się od salda migracji w województwie, które wynosi –974. 

Patrząc na następujące wielkości: liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 1000 
osób w wieku produkcyjnym oraz przyrost naturalny naleŜy stwierdzić, iŜ ludność 
zamieszkująca teren funkcjonalny dorzecza Biebrzy jest ludnością starzejącą się. 

 

Rys.2 Prognoza demograficzna w latach 2005 – 2030 
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Źródło: Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2001 rok, GUS, Warszawa 2001; Ankieta informacyjna do „Programu 

ekorozwoju miast i gmin dorzecza Biebrzy” – Urząd Gminy 

 

Współczynnik aktywności zawodowej obliczono jako udział aktywnych zawodowo w  
ogólnej liczbie ludności. Współczynnik ten dla obszaru funkcjonalnego dorzecza Biebrzy wynosi 
55,62 %, zaś w województwie podlaskim – 58,43 % (współczynnik na poziomie krajowym). 

NajniŜszy współczynnik aktywności zawodowej mają gminy Wizna i Jaświły – do 51%, 
zaś najwyŜszy  powyŜej 60 % gmina Dąbrowa Białostocka i miasto Grajewo. 

 

 BEZROBOCIE 

W strukturze zatrudnienia uwzględniono aktywność zawodową mieszkańców gmin 
dorzecza Biebrzy ze względu na płeć, wiek i wykształcenie. NaleŜy pamiętać, Ŝe stosunek 
liczby osób niepracujących do liczby osób zatrudnionych jest miernikiem obciąŜenia 
ekonomicznego regionu.  

Dane dotycząe poziomu bezrobocia na terenie obszaru dorzecza Biebrzy zestawiono w 
tabeli poniŜej (tab.8).  
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Tab.8 Bezrobocie na obszarze gmin dorzecza Biebrzy 

wyszczególnienie Polska województwo 
obszar dorzecza 

Biebrzy 

liczba bezrobotnych 2 825 000 84 000 11 396 

liczba bezrobotnych kobiet 1 466 000 44 000 5 500 

pracujący ogółem (bez rolnictwa 
indywidualnego) 

8 170 747 200 814 15 406 

pracujący ogółem kobiety 3 939 310 104 257 3 151 

stopa bezrobocia 11,94% 11,76% 12,39% 

ogółem pracujący w 1999 (w tys.) 14 941 503 283 

Źródło: Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2001 rok, GUS, Warszawa 2001; Rocznik statystyczny województwa 

podlaskiego 2000, GUS, Warszawa 2001; Ankieta informacyjna do „Programu ekorozwoju miast i gmin dorzecza Biebrzy” – 
Urząd Gminy 

 

Stopa bezrobocia na obszarze dorzecza Biebrzy jest wyŜsza niŜ w całym województwie 
i kraju wynosi 12,39%, w gminie Lipsk przekracza nawet 20 %. 

 

 POMOC SPOŁECZNA 

Głównymi problemami społecznymi występującymi na obszarze funkcjonalnym dorzecza 
Biebrzy, wskazanym w ankietach wypełnianych przez władze gminne, są alkoholizm i 
zaniedbanie. Istotny wpływ na te problemy ma niezaradność Ŝyciowa mieszkańców i 
spowodowane tym niskie dochody. Przestępczość i bezdomność jest zjawiskiem marginalnym, 
wskazanym tylko przez niektóre władze gminne. 

Zakres zapotrzebowania na pomoc społeczną z roku na rok wzrasta w miarę uboŜenia 
społeczeństwa. W gminie  pomoc społeczna staje się jednym z głównych priorytetów polityki 
samorządowej. Narastającym problemem są ciągle niedostateczne fundusze przeznaczone na 
tą działalność. 

W kaŜdej z 25 gmin dorzecza Biebrzy działają Gminne i Miejskie Ośrodki Pomocy 
Społecznej. Na terenie gminy Jaświły działa równieŜ Dom Spokojnej Starości Kombatantów 
we wsi Mociesze. 

Ośrodki Pomocy Społecznej udzielają wsparcia osobom potrzebującym w formie 
zasiłków stałych, okresowych i z tytułu macierzyństwa. Współfinansują równieŜ doŜywianie 
dzieci w szkołach oraz udzielają  pomocy rzeczowej. 

 W Polsce najwięcej osób korzysta z pomocy w formie zasiłków jak równieŜ 
doŜywiania. RównieŜ gminy dorzecza Biebrzy udzielają przede wszystkim pomocy w takiej 
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formie. Nieliczne gminy, takie jaki Dąbrowa Białostocka, Jasionówka, Knyszyn, Mońki 
posiadają świetlice środowiskowe. 

 

 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 
 EDUKACJA 

Na obszarze funkcjonalnym dorzecza Biebrzy wychowanie dzieci ma miejsce 
przedszkolach, szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych przy 
szkołach, gimnazjach i szkołach średnich. 

Z dniem 1 września 1999 r. rozpoczęto wprowadzanie reformy ustroju szkolnego, której 
zasady reguluje ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. W roku szkolnym 1999/2000 w miejsce 
dotychczasowych ośmioletnich szkół podstawowych powstały sześcioletnie szkoły 
podstawowe i trzyletnie gimnazja, w których nauka jest obowiązkowa. 

Dane liczbowe dotyczące liczby placówek oświatowych i liczby uczących się w nich 
dzieci i młodzieŜy zestawiono w tabeli poniŜej (tab.9): 

 

Tab.9 Edukacja na obszarze dorzecza Biebrzy 

wyszczególnienie Polska województwo 
obszar dorzecza 

Biebrzy 

śłobki 
liczba placówek  428 6 2 

liczba dzieci 29 866 663 39 

Przedszkola 

liczba placówek  8 430 174 20 

liczba miejsc w przedszk. 711 370 19 060 1 221 

dostęp do Internetu b.d b.d 1 

Szkoły 
podstawowe 

liczba placówek  15 986 610 111 

liczba dzieci 3 168 551 108 798 15 453 

liczba dzieci dowoŜonych b.d b.d 4 122 

DoŜywianie b.d b.d 4 589 

dostęp do Internetu b.d b.d 36 

Gimnazja 

liczba placówek  5 542 180 29 

liczba dzieci 1 159 578 40 043 7 679 

liczba dzieci dowoŜonych b.d b.d 3 100 

doŜywianie b.d b.d 1 434 

dostęp do Internetu b.d b.d 22 

Szkoły średnie 

liczba placówek  2 292 72 14 

liczba dzieci 1 159 578 32 794 5 787 

dostęp do Internetu b.d b.d 9 
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Inne 

 

liczba placówek 7 907 222 4 

liczba dzieci 1 495 497 47 490 303 

Źródło: Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2001 rok, GUS, Warszawa 2001, Rocznik statystyczny województwa 

podlaskiego 2000, GUS, Warszawa 2001, Ankieta informacyjna do „Programu ekorozwoju miast i gmin dorzecza Biebrzy” – 
Urząd Gminy 

 

W szkołach podstawowych średnia liczba dzieci ucząca się w jednej szkole wynosi 139, 
w województwie 178 dzieci, zaś w Polsce 198 dzieci. Sytuacja ta związana jest z małą 
wskaźnikiem zaludnienia na 1 km2, jak równieŜ faktem Ŝe na terenie obszaru dorzecza 
Biebrzy nie ma większych skupisk ludności. 

 DuŜa liczba dzieci jest dowoŜona do szkół. W gminie Bargłów Kościelny do szkół 
podstawowych dowoŜonych jest ponad 90 % dzieci, zaś w gminach Sztabin, Grajewo (gmina 
wiejska), Radziłów, Przytuły, Wizna, Janów i Korycin dowoŜonych jest ponad 50 % dzieci 
uczęszczających do szkół podstawowych.  

W Bargłowie Kościelnym i Grajewie powyŜej 90 % dzieci uczęszczających do 
gimnazjów korzysta gimnazjów korzysta z transportu szkolnego. Sztabin, Radziłów, Wąsosz, 
Przytuły, Wizna, Goniądz, Jasionówka, Trzcianne, Korycin, Janów i Nowy Dwór dowoŜą do 
gimnazjów powyŜej 50 % dzieci. 

Z doŜywiania w szkołach podstawowych w obszarze Dorzecza Biebrzy korzysta około 
30% uczniów, zaś w gimnazjach około 19%. 

PowyŜej 50 % dzieci ze szkół podstawowych jest doŜywiana w gminach: Grajewo 
(gmina wiejska), Przytuły, Dąbrowa Białostocka, Sztabin, Janów, Lipsk, Suchowola, oraz 
Korycin i Nowy Dwór. W gminach Sztabin i Korycin z doŜywiania w gimnazjum korzysta 
powyŜej 50 % dzieci, zaś w gminach Przytuły i Nowy Dwór korzysta więcej niŜ 90 % dzieci.  

 

 SŁUśBA ZDROWIA 

DąŜenie do wzrostu skuteczności opieki nad pacjentem przy optymalnym wykorzystaniu 
środków finansowych, ludzkich i rzeczowych, powoduje Ŝe wzrasta znaczenie dostępności i 
jakości świadczeń oraz ciągłość opieki. Z tego powodu wynika wzrastające znaczenie instytucji 
lekarza rodzinnego. W większości gmin obszaru funkcjonalnego dorzecza Biebrzy działają 
ośrodki zdrowia oraz prowadzą praktykę lekarze rodzinni (tab.10). 
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Tab.10 SłuŜba zdrowia na obszarze dorzecza Biebrzy 

wyszczególnienie Polska województwo 
obszar dorzecza 

Biebrzy 

Ośrodki zdrowia 2 503 124 30 

Szpitale 716 24 5 

Pogotowia b.d b.d 3 

Gabinety  lekarza rodzinnego b.d b.d 27 

Prywatne praktyki lekarskie b.d b.d 49 

Apteki 8 318 258 24 

Źródło: Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2001 rok, GUS, Warszawa 2001, Rocznik statystyczny województwa 

podlaskiego 2000, GUS, Warszawa 2001, Ankieta informacyjna do „Programu ekorozwoju miast i gmin dorzecza Biebrzy” – 
Urząd Gminy 

 

W więkoszości gmin wyposaŜenie ośrodków zdrowia jest niewystarczające. Nieco 
lepiej sytuacja  wygląda w gminach: Jaświły, Knyszyn, Korycin i Wiznę. Pogotowie 
ratunkowe posiadają gminy Grajewo, Nowy Dwór i Suchowola. 

 

 BEZPIECZEŃSTWO 

Zapobieganie przestępczości i jej zwalczanie oraz przywracanie ładu i poczucia 
bezpieczeństwa naleŜy do podstawowych obowiązków władz i policji. Głównym problemem 
nękającym słuŜby dbające o bezpieczeństwo mieszkańców są niedostateczne środki 
finansowe. Celem działalności władz gminnych w tym kierunku jest zwiększanie poczucia 
bezpieczeństwa społeczności lokalnych poprzez wzrost efektywności działania słuŜb 
publicznych i działania prewencyjne. 

O bezpieczeństwo publiczne w gminach zlokalizowanych na  obszarze funkcjonalnym 
dorzecza Biebrzy dbają policja i Ochotnicza StraŜ PoŜarna. Jednak wyposaŜenie tych słuŜb 
jest nadal niewystarczające. 

Przestępczość jest zauwaŜalnym problemem głównie w gminach Jedwabne, Krypno, 
Szczuczyn i Sztabin. 

 

 DZIAŁALNO ŚĆ KULTURALNA 

Istotnym aspektem strefy społecznej jest szeroko pojęte środowisko kulturowe. Cechy 
przestrzeni kulturowej wyznaczają kultywowane tradycje kulturalne, kompleksy kulturowe, 
pomniki dziedzictwa oraz obiekty o szczególnych wartościach dla społeczności lokalnych.  

Na analizowanym obszarze we wszystkich gminach istnieją biblioteki i gminne 
ośrodki kultury oraz boiska przy obiektach szkolnych. W większości gmin działają takŜe 
zespoły folklorystyczne. 
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Mieszkańcy gminy Goniądz kultywują tradycje lokalne. Działa Zespół Taneczny 
Folklorystyczny przy LO w Goniądzu „Biebrza” oraz organizowane są jarmarki 
poniedziałkowe. Działają tu równieŜ artyści ludowi i rzemieślnicy zajmujący się tkactwem 
dywanów, wikliniarstwem i rzeźbą w drewnie. 

Na terenie gminy Jaświły organizowane są od kilku lat imprezy kulturalne, takie jak: 
zawody wędkarskie o zasięgu wojewódzkim, zawody straŜackie, obchody rocznicy powstania 
OSP. W Jaświłach działa zespół ludowy „Kądzielnica” i dziecięcy zespół kolędniczy przy 
Szkole Podstawowej. 

Mieszkańcy gminy Jaświły kultywują obrzęd kolędniczy – chodzenie z gwiazdą i z 
szopką oraz tradycyjne rzemiosło – tkactwo artystyczne (dywany, kilimy) –Jaświły, 
Brzozowa, Romejki, Rutkowskie DuŜe; kowalstwo artystyczne – Brzozowa, Dzięciołowo, 
Jaświły; plecionki ze słomy –  Jaświły. W  Jaświłach mieszka teŜ twórczyni ludowa – poetka 
Melania Burzyńska. 

Na terenie gminy Jasionówka organizowane są imprezy kulturalne, takie jak: 
Wojewódzki Przegląd „Strachy w tradycji ludowej”, Powiatowy Przegląd Piosenki 
Przedszkolnej. Na terenie gminy działa MłodzieŜowa Orkiestra Dęta. W Jasionówce 
odbywają się jarmarki: w poniedziałek przed środą popielcową, we wtorek po Św. Trójcy  
i we wtorek po Wszystkich Świętych. Jarmarki słyną z handlu końmi, po które przyjeŜdŜają 
kupcy nawet z drugiego krańca Polski. 

NajwaŜniejsze z imprez organizowanych w gminie Knyszyn to Dni Knyszyna, 
Sianokosy Poetyckie, Wojewódzki Konkurs Haftu i Koronki oraz Spotkania Konopielkowe. 
W gminie działa pięć zespołów artystycznych. Na terenie gminy twórczość artystyczną 
rozwijają twórcy pisanek i innych ozdób wielkanocnych oraz choinkowych, tkaczki i 
tradycyjni pszczelarze. Mieszkańcy Knyszyna i okolic kultywują lokalne tradycje. Zespół 
ludowy „Kołowrotki” kultywuje folklor i obrzędy ludowe (pieśni, obrazki obrzędowe –
„Rajki”, „Pieczenie chleba”, „DoŜynki”, „Wianki”). 

Na terenie gminy Lipsk swą twórczość artystyczną rozwijają twórcy pisanek, tkaczki, 
kowale i plastycy obrzędowi. Mieszkańcy Lipska i okolic kultywują lokalne tradycje takie jak  
tkactwo, malarstwo, pisankarstwo, koronkarstwo, śpiewactwo, pieczywo obrzędowe, 
wikliniarstwo, obrzędy okazjonalne i świąteczne. NajwaŜniejsze z imprez organizowanych w 
gminie to Dni Lipska, przegląd kolędniczy, poŜegnanie lata i spływy tratwą. 

 Na terenie gminy Nowy Dwór swa twórczość artystyczną rozwija rzeźbiarz i malarz 
ludowy Stanisław Wieliczko. Mieszkańcy Nowego Dworu i okolic kultywują lokalne tradycje 
poprzez wesela, działalność zespołu folklorystycznego  i organiczne nawoŜenie ziemi.  

NajwaŜniejsze imprezy organizowane w gminie Wizna:                                                                                               

− Zlot Pamięci września 1939, organizator - Zarząd Gminy  Świetlica wiejska w 
Wiźnie  i ZHP Komenda w ŁomŜy, 

− Obchody nocy Świętojańskiej, organizator –Zarząd Gminy,  
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− Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych, organizator – Stowarzyszenie 
„Grupa Festiwalowa  Narew”. 

Na terenie gminy Krypno działają cztery zespoły śpiewacze w miejscowościach: Góra, 
Długołęka, Zastocze, Krypno. Kultywują one tradycje obszaru. Wykonują one miejscowy 
repertuar charakterystyczny dla regionu Podlasia, związany z obrzędami ludowymi i religijnymi. 

Na terenie gminy Korycin organizowane są od kilku lat imprezy kulturalne, takie jak: 
Ogólnopolskie Dni Truskawki, „Półmaraton Mleczny Korycin Janów-Korycin”, „Dni 
Korycina”,  Festiwal Pieśni Religijnej  oraz Święto Ochotniczej StraŜy PoŜarnej.   

 Do najwaŜniejszych imprez kulturalnych w gminie Mońki naleŜą: 

- Wojewódzki Przegląd p.n. „Zdobnictwo obrzędowe cyklu wiosennego i Świąt 
Wielkanocnych –  organizator  Moniecki Ośrodek Kultury. 

- Monieckie Dni Ziemniaka –  organizator MOK, Urząd Miejski w Mońkach, 

- Podlaski Konkurs na choinkę BoŜonarodzeniową,  

- Podlaski Weekend z Solidarnością - organizator  Moniecki Ośrodek Kultury.  

Na terenie gminy Mońki działa artysta ludowy pan P.J. Grochowski – poeta ludowy i 
rzemieślnicy:  

- rzeźbiarstwo w drewnie – P. Kulikowski,  

- rzeźbiarstwo – P.E. Szydłowski, 

- tkactwo gobelin –  P. Mydlak, 

- hafciarstwo – P. Kulikowska, 

- gobeliny, tkactwo –  P. Płońska. 

W gminie Szczuczyn działalność kulturalną prowadzi zespół ludowy Szczuczyniacy.  
Do obrzędów ludowych, które kultywują mieszkańcy moŜna zaliczyć się doŜynki oraz 
rzemiosło – młynarstwo i sitarstwo. 

Na terenie gminy Sztabin organizowane są imprezy kulturalne, takie jak: Zawody sportowo-
straŜackie, DoŜynki-Gmina Sztabin, Zawody wędkarskie organizowane przez Koło Wędkarskie. 

 

 AKTYWNO ŚĆ SPOŁECZNA 

Na terenie miast i gmin dorzecza Biebrzy działają regionalne i ponadregionalne 
organizacje pozarządowe o charakterze kulturalnym, sportowym, organizacje producentów i 
gminne stowarzyszenia celowe (Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, 
Związek Gmin Wiejskich Województwa  Podlaskiego, Stowarzyszenie Gmin  Biebrzańskich, 
Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy, Stowarzyszenie Samorządów Ziemi 
Sokólskiej,Związek  Gmin  Kumiałka – Biebrza). 
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Przy bibliotece w Rudzie (gmina Grajewo) prowadzi działalność Klub Tradycji 
Bioregionu Biebrza. Patronat nad tą działalnością prowadzi Pracownia Architektury śywej. 

Na terenie gminy Knyszyn działają dwie organizacje pozarządowe. Knyszyńskie 
Towarzystwo Regionalne aktywizuje społeczności lokalne, promuje miasto i popularyzuje 
jego historię. Klub Sportowy promuje sport, turystykę i zdrowy styl Ŝycia.  

Na terenie gminy Lipsk działają trzy ogólnokrajowe organizacje pozarządowe – TPL, 
Stowarzyszenie Twórców Ludowych i Ludowy Klub Sportowy. TPL aktywizuje społeczności 
lokalne. Stowarzyszenie Twórców Ludowych motywuje do kultywowania tradycji ludowych i 
zachęca młodzieŜ do podtrzymywania kultury narodowej i lokalnej. Ludowy Klub Sportowy 
promuje sport, turystykę i zdrowy styl Ŝycia. 

 W Trzciannem działa aktywnie Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzciańskiej, którego 
cele statutowe zakładają dąŜenie do rozwoju i promowania Trzcinnego i okolic.  

Na terenie gminy Korycin działa Zrzeszenie Producentów Truskawki mające zasięg 
ogólnopolski, które ma na celu: 

- tworzenie warunków sprzyjających jakościowemu wzrostowi upraw rolniczych 
(truskawki i innych owoców miękkich); 

- udział w krajowych i zagranicznych zjazdach, mających na celu rozwój upraw 
truskawki, usprawnienie i ułatwienie prac producentom poprzez wprowadzenie 
postępu technicznego i biologicznego oraz nowoczesnych rozwiązań 
agrotechnicznych; 

- upowszechnianie doświadczeń przodujących producentów.  

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Korycińskiej ma za zadanie organizowanie kursów, 
wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, upowszechnianie wiedzy o integracji osób 
niepełnosprawnych, szerzenie kultury wzajemnego poszanowania, współudział w inicjowaniu 
nowych przedsięwzięć samorządu Gminy Korycin na rzecz mieszkańców gminy w celu 
podniesienia warunków socjalnych oraz opieki prywatnej, prowadzenie róŜnych form  
szkolenia i doskonalenia głównie pracowników i działaczy samorządu Gminy Korycin. 

Działania na rzecz rozwoju miasta Mońki  wspomaga Towarzystwo Przyjaciół Moniek, 
którego siedziba znajduje  w Mońkach przy ulicy Słowackiego 5, natomiast  na rzecz rozwoju wsi 
na terenie województwa podlaskiego - Monieckie Stowarzyszenie Wspierania  Rozwoju Wsi w 
Mońkach przy ulicy StraŜacka 3. Ponadto na terenie gminy Mońki działa Stowarzyszenie Rodziców 
Dzieci Niepełnosprawnych „Kłos” w Mońkach przy ulicy Wyzwolenia 12 mające za zadanie 
pomoc niepełnosprawnym, obejmujące swym działaniem teren całego kraju. 
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3 GOSPODARKA TERENAMI 

 STRUKTURA UśYTKOWANIA ZIEMI 

Obszar gmin dorzecza Biebrzy jest połoŜony w środkowej części województwa 
podlaskiego i zajmuje 4590 km2, tj. 22,7 % powierzchni całego województwa. Obejmuje w 
całości powiaty grajewski i moniecki oraz część powiatów łomŜyńskiego, augustowskiego i 
sokólskiego. Na północy graniczy z województwem warmińsko – mazurskim, a na wschodzie z 
Białorusią. 

Dominującym kierunkiem wykorzystania przestrzeni geograficzno – przyrodniczej jest 
rolnicze uŜytkowanie ziemi. 

 

Tab.11 UŜytkowanie gruntów (stan w dn. 1.01.2001 r.) 

 

wyszczególnienie 

województwo gminy dorzecza Biebrzy 

ha % ha % % pow. woj. 

powierzchnia ogólna 2 017 958 100,0 458 880 100,0 22,7 

uŜytki rolne 1 205 132 59,7 298 483 65,0 24,8 

 

w tym: 

grunty orne 800 221 39,7 179 182 39,0 22,4 

łąki 206 771 10,2 65 695 14,3 31,8 

pastwiska 191 866 9,5 51 768 11,3 27,0 

lasy i grunty leśne 600 732 29,8 97 192 21,2 16,2 

pozostałe grunty 212 094 10,5 63 205 13,8 29,8 

Źródło: Główny Urząd Geodezji i Kartografii oraz obliczenia własne 

 

UŜytki rolne, będące prawie w całości we władaniu indywidualnych gospodarstw 
rolnych, stanowią prawie 2/3 ogólnej powierzchni obszaru (o 5 punktów procentowych więcej 
niŜ średnio w województwie). 

Największym udziałem uŜytków rolnych charakteryzują się tereny południowej i 
zachodniej części omawianego obszaru, w tym szczególnie gminy Jasionówka, Jaświły, 
Krypno, Korycin i Wizna (powyŜej 80 %). Są to odsetki niezwykle wysokie w skali całego 
regionu i pozwalają stwierdzić, Ŝe w ujęciu historycznym proces ekstensywnej gospodarki 
terenami polegający na włączaniu do produkcji rolnej coraz to nowych obszarów został juŜ 
dawno zakończony, a w ujęciu ilościowym nawet przekroczony. Świadczą o tym 
jednoznacznie spore obszary gruntów rolnych o niskiej jakości produkcyjnej oraz niezwykle 
niski poziom lesistości, ponad trzykrotnie niŜszy od poziomu ogólnowojewódzkiego. 

Najmniej uŜytków rolnych występuje w regionie Kotliny Biebrzańskiej, głównie w 
gminach Goniądz, Trzcianne i Sztabin. 
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Ogólny obraz przestrzennego rozmieszczenia uŜytków rolnych ustalony w przeszłości, z 
jednej strony jako funkcja presji demograficznej o róŜnym nasileniu, z drugiej zaś jako funkcja 
zróŜnicowanej przydatności rolniczej przestrzeni produkcyjnej podlegał dotąd niewielkim 
zmianom. Stąd teŜ powyŜej określony obszar najmniejszych zasobów ziemi rolniczej w dorzeczu 
Biebrzy skorelowany jest z relatywnie wysokim poziomem lesistości tych obszarów oraz 
największymi w całym województwie podlaskim obszarami nieuŜytków, przewaŜnie typu 
bagiennego.    

 

Tab.12 UŜytki rolne w gminach dorzecza Biebrzy (stan w dn. 1.01.2001 r.) 

gminy razem w tym: razem w tym: 

grunty 
orne 

łąki pastwiska grunty 
orne 

łąki pastwiska 

w ha w % pow. ogólnej 

Bargłów Kośc. 

Lipsk 

Sztabin 

Grajewo – miasto 

Rajgród 

Szczuczyn 

Grajewo – wieś 

Radziłów 

Wąsosz 

Jedwabne 

Przytuły 

Wizna 

Goniądz 

Knyszyn 

Mońki 

Jasionówka 

Jaświły 

Krypno 

Trzcianne 

Dąbrowa Biał. 

Suchowola 

Janów 

Korycin 

13 740 

11 651 

16 563 

1 131 

12 057 

8 972 

19 096 

14 000 

8 647 

12 294 

5 548 

10 795 

13 058 

7 290 

12 782 

7 843 

15 079 

9 105 

14 326 

19 734 

19 536 

12 719 

9 969 

9 174 

7 672 

6 238 

847 

5 909 

6 387 

9 956 

8 225 

6 407 

9 435 

4 108 

7 346 

6 615 

4 311 

9 057 

5 084 

9 358 

3 966 

6 553 

12 064 

10 589 

8 120 

6 407 

3 112 

3 242 

7 159 

173 

4 264 

838 

5 954 

3 161 

1 035 

823 

131 

1 610 

3 764 

1 801 

1 471 

1 360 

2 622 

2 603 

5 431 

3 169 

4 994 

2 240 

1 485 

1 293 

675 

3 091 

108 

1 646 

1 706 

3 101 

2 594 

1 184 

1 999 

1 300 

1 824 

2 644 

1 144 

2 179 

1 352 

3 027 

2 499 

2 281 

4 297 

3 819 

2 214 

1 988 

73,3 

63,2 

45,8 

59,7 

58,2 

77,5 

62,0 

70,2 

73,3 

77,1 

77,9 

81,1 

34,7 

57,1 

79,1 

81,1 

86,0 

80,8 

43,0 

74,8 

76,3 

61,2 

85,0 

48,9 

41,6 

17,2 

44,7 

28,5 

55,2 

32,3 

41,3 

54,3 

59,2 

57,7 

55,2 

17,6 

33,8 

56,1 

52,6 

53,3 

35,2 

19,6 

41,9 

41,4 

39,1 

54,6 

6,6 

7,6 

9,8 

9,1 

20,6 

7,2 

19,3 

15,9 

8,8 

5,2 

1,8 

12,1 

10,0 

14,1 

9,1 

14,1 

14,9 

23,1 

16,3 

12,0 

19,5 

10,8 

12,7 

6,9 

3,7 

8,5 

5,7 

7,9 

14,7 

10,1 

13,0 

10,0 

12,5 

18,3 

13,7 

7,0 

9,0 

13,5 

14,0 

17,3 

22,2 

6,8 

16,3 

14,9 

10,7 

16,9 
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Nowy Dwór 

Sidra 

9 547 

13 001 

6 877 

8 477 

1 344 

1 909 

1 255 

2 548 

79,0 

74,7 

56,9 

48,7 

11,1 

11,0 

10,4 

14,6 

Razem: 298 483 179 182 65 695 51 768 65,0 39,0 14,3 11,3 

Źródło: Główny Urząd Geodezji i Kartografii oraz obliczenia własne 

 

Wewnętrzna struktura wykorzystania przestrzeni rolniczej gmin biebrzańskich dość 
znacznie odbiega od proporcji ogólnowojewódzkich. Cechą charakterystyczną tej struktury 
jest duŜo wyŜszy udział uŜytków zielonych (25,6 %, wobec 19,7 % średnio w województwie 
podlaskim). Stosunek areału gruntów ornych do powierzchni łąk i pastwisk wynosi 1,5:1 i jest 
duŜo niŜszy od średniej wojewódzkiej (2:1). 

W niektórych rejonach uŜytki zielone stanowią bezwzględną większość uŜytków 
rolnych, m.in. w gminach Sztabin (relacje grunty orne: uŜytki zielone – 0,6:1), Krypno (0,8:1) 
i Trzcianne (0,8:1). Relatywnie najmniejszymi udziałami łąk i pastwisk charakteryzują się 
obszary połoŜone na Wysoczyźnie Kolneńskiej, w tym szczególnie gminy Jedwabne i 
Przytuły, gdzie omawiane proporcje wynoszą odpowiednio: 3,3:1 i 2,9:1. 

 Lasy, grunty leśne i zadrzewione w gminach dorzecza Biebrzy zajmują 97 192 ha,  
tj. 21,2 % powierzchni całkowitej, przy średniej wojewódzkiej wynoszącej 29,8 %, co stawia 
ten obszar w rzędzie rejonów o niskim poziomie lesistości. Mimo to, na 1 mieszkańca 
przypada 0,58 ha lasów, tj. nieco więcej niŜ średnio w kraju (0,23 ha). 

NajwyŜszą lesistością charakteryzują się gminy połoŜone na obszarach Puszczy 
Augustowskiej (Sztabin – 42,6 %), Puszczy Knyszyńskiej (Janów – 33,3 %, Knyszyn –  
32,3 %) i Kotliny Biebrzańskiej (Grajewo – 30,2 %, Goniądz – 29,8 %, Rajgród – 28,5 %). 

Zdecydowanie najmniej lasów jest w zachodniej części omawianego obszaru (gm. 
Radziłów – 8,7 %, Wizna – 10,3 %) oraz w części południowej (gm. Jaświły – 7,8 %, Krypno 
– 9,8 %, Korycin – 8 %, Suchowola – 11 %). 

Spośród pozostałych gruntów szczególne znaczenie mają tereny zurbanizowane, których 
systematyczne powiększanie się jest nieuniknionym skutkiem rozwoju gospodarczego i 
cywilizacyjnego. W ich skład wchodzą tereny osiedlowe (mieszkaniowe, przemysłowo – 
składowe, wypoczynku i rekreacji), komunikacyjne i uŜytki kopalne. Łącznie zajmują one 
20,1 tys. ha, tj. 4,4 % ogólnej powierzchni całego obszaru (województwo podlaskie – 5,3 %). 

Ponad połowę terenów zurbanizowanych stanowią grunty przeznaczone pod drogi i inne 
urządzenia komunikacyjne, a 1/3 pod zabudowę mieszkaniową. Największa koncentracja tych 
terenów występuje w głównych jednostkach osadniczych. W dziesięciu miastach dorzecza Biebrzy 
zajmują one 2 208 ha, co stanowi 13,2 % ich ogólnej powierzchni, z czego na trzy największe 
miasta przypada:  w Grajewie – 607 ha, w Mońkach – 302 ha i w Dąbrowie Białostockiej – 300 ha. 

W pozostałych siedmiu miastach tereny zurbanizowane zajmują z reguły powierzchnię 
w granicach 100 – 200 ha, a w wiejskich ośrodkach gminnych poniŜej 100 ha. 
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Relatywnie najmniej terenów zurbanizowanych (poniŜej 3,5 % ich powierzchni ogólnej) 
występuje w gminach najsłabiej zaludnionych, odznaczających się względnie wysoką 
lesistością i posiadających duŜe obszary ziem nie nadających się do uŜytkowania rolniczego. 

Procesy urbanizacji powodujące rozrost terytorialny obszarów zabudowanych mogą 
prowadzić do konfliktów pomiędzy poszczególnymi formami zagospodarowania terenów. 
Dotyczy to w szczególności zagospodarowania przestrzennego największych ośrodków 
osadniczych, obszarów wzdłuŜ głównych korytarzy transportowych oraz obszarów o 
najwyŜszych walorach przyrodniczych i kulturowych. Efekty tych konfliktów to m.in.: 

- degradacja środowiska przyrodniczego, uszczuplenie lokalnych systemów 
ekologicznych oraz naruszenie ich ciągłości; 

- zanieczyszczenia sanitarne środowiska przyrodniczego wskutek braku wyposaŜenia w 
infrastrukturę techniczną; 

- ubytek ziemi rolniczej, często o najwyŜszych wartościach produkcyjnych; 

- obniŜenie warunków cywilizacyjnych zamieszkiwania i zakłócenia ładu przestrzennego. 

W strukturze wykorzystania przestrzeni geograficznej omawiany obszar wyróŜnia się 
znaczną powierzchnią nieuŜytków, które zajmują 35,4 tys. ha, tj. 7,8 % całego terytorium 
(województwo – 3,1 %). Są to w większości tereny zabagnione, o płytkim zaleganiu wód 
gruntowych. Obszar zajęty przez bagna jest wielokrotnie większy od łącznej powierzchni 
wszystkich wód stojących i płynących (7,3 tys. ha). 

Większość gruntów stanowiących nieuŜytki leŜy w Kotlinie Biebrzańskiej, w 
szczególności w następujących gminach (tab.13): 

 

Tab.13 NieuŜytki na terenie gmin połoŜonych w Kotlinie Biebrzańskiej  

gmina powierzchnia w ha % powierzchni ogólnej gminy 

Goniądz 

Trzcianne 

Radziłów 

Sztabin 

Suchowola 

Lipsk 

11 540 

9 969 

3 255 

2 698 

1 749 

1 556 

30,6 

29,9 

16,3 

7,5 

6,8 

8,4 

 

W przeciwieństwie do tego najmniejszymi obszarami nieuŜytków (poniŜej 100 ha) 
odznaczają się gminy leŜące na wysoczyznach (Przytuły, Knyszyn, Jasionówka i Nowy Dwór). 
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 JAKOŚĆ UśYTKÓW ROLNYCH 

Obszar gmin dorzecza Biebrzy cechują na ogół mało sprzyjające warunki do produkcji 
rolnej. NajwaŜniejszym elementem wartości rolniczej przestrzeni produkcyjnej są gleby. Na 
omawianym obszarze występują następujące rodzaje gleb: 

- gleby brunatne na Wysoczyźnie Kolneńskiej (od Wizny po Grajewo), Wysoczyźnie 
Białostockiej (od Trzciannego do Nowego Dworu) oraz na Pojezierzu Ełckim (gm. 
Bargłów Kościelny i część gm. Rajgród); 

- gleby bielicowe i pseudobielicowe na Wysoczyźnie Białostockiej (niewielkie, 
południowe fragmenty gmin: Krypno, Knyszyn, Jasionówka i Janów), Wysoczyźnie 
Kolneńskiej (głównie w gm. Jedwabne, Wąsosz, Grajewo) i Kotlinie Biebrzańskiej 
(gm. Goniądz i Rajgród); 

- gleby piaskowe i Ŝwirowe na Równinie Augustowskiej obejmujące znaczne obszary 
gminy Sztabin i w mniejszym stopniu gminy Lipsk; 

- gleby bagienne i torfowe w dolinach rzeki Biebrzy (największe obszary w gminach 
Goniądz, Trzcianne, Radziłów, Suchowola, Sztabin i Lipsk), Brzozówki, Ełku, Wissy, 
Nereśli i Sidry; 

- gleby murszowe głównie w Kotlinie Biebrzańskiej (gm. Trzcianne, Goniądz, Grajewo, 
Suchowola i Sztabin); 

- mady w niezabagnionych częsciach doliny Narwi (gm. Trzcianne). 

W strukturze bonitacyjnej dominują gleby klasy IV – 45,3 % i klasy V – 31,5 %, a 
gleby klasy III zajmują zaledwie 3 % ogólnej powierzchni uŜytków rolnych. Jakość gleb 
obszaru gmin dorzecza Biebrzy jest gorsza niŜ przeciętnie w województwie (np. gleby klasy  
I – IV  zajmują tylko 48,3 %, podczas gdy w województwie podlaskim – 52,9 %). 

Gleby klasy V, VI i VI Rz w gminach biebrzańskich stanowią około 52 %, a w całym 
województwie podlaskim tylko 47 % ogółu uŜytków rolnych. 

W układzie przestrzennym najlepsze warunki glebowe posiadają gminy Bargłów Kościelny 
(69,9 % udziału gleb klas II – IV), Jaświły (69,7 %) i Janów (65,5 %), a najmniej korzystne 
Grajewo (27,7 %), Sztabin (32,1 %), Jedwabne (35,7 %), Trzcianne (36 %) i Goniądz (39,7 %).  

Wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej, ujmujący cztery najwaŜniejsze 
elementy środowiska przyrodniczego tj. gleby, agroklimat, rzeźbę terenu i stosunki wodne 
wynosi około 53 punkty i kształtuje się wyraźnie poniŜej średniej wojewódzkiej wynoszącej 
54,3 punkta i znacznie poniŜej średniej krajowej wynoszącej 66,6 punkta. 

Na obszarze dorzecza Biebrzy najwyŜszym wskaźnikiem ogólnym jakości rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej, powyŜej 60 punktów odznaczają się gminy Bargłów Kościelny i Jaświły.     

W większości gmin (17 jednostek) wskaźnik ten waha się w granicach 50 – 60 
punktów, natomiast w gminach Grajewo, Goniądz, Sztabin, Przytuły i Trzcianne obniŜa się 
poniŜej 50 punktów. 
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 STRUKTURA WŁASNO ŚCIOWA 
Z analizy struktury własności gruntów wynika, Ŝe ponad 77 % ogólnej powierzchni 

gmin dorzecza Biebrzy stanowią grunty naleŜące do indywidualnych gospodarstw rolnych  
(w województwie podlaskim 68,8 %). Areał uŜytków rolnych naleŜących do sektora 
prywatnego jest jeszcze wyŜszy i przekracza 96 %. 

NajwyŜszymi wskaźnikami uŜytków rolnych w gospodarstwach indywidualnych 
(powyŜej 97 %) odznaczają się gminy rejonu monieckiego tj.: Mońki, Krypno, Jasionówka, 
Jaświły i Korycin, powiatu łomŜyńskiego: Jedwabne i Przytuły oraz gm. Bargłów Kośc.   

 

Tab.14 Struktura własnościowa uŜytków rolnych (stan w dn. 1.01.2001 r.) 

wyszczególnienie województwo gminy dorzecza Biebrzy 

tys. ha % tys. ha % 

powierzchnia ogólna 1 205,1 100,0 298,5 100,0 

gospodarstwa indywidualne i osoby fizyczne 1 084,5 90,0 285,7 95,7 

Skarb Państwa 90,1 7,5 7,8 2,6 

gminy i związki międzygminne 7,0 0,6 0,9 0,3 

spółdzielnie 4,1 0,3 0,6 0,2 

wspólnoty gruntowe 8,4 0,7 1,3 0,4 

pozostałe 11,0 0,9 2,2 0,8 

Źródło: Główny Urząd Geodezji i Kartografii oraz obliczenia własne 

 

Relatywnie najmniej uŜytków rolnych (88 – 90 %) skupiają gospodarstwa indywidualne 
w gminach Sidra, Knyszyn i Rajgród. 

 Zasadnicze zmiany we władaniu i uŜytkowaniu ziemi według sektorów własności w 
ubiegłym dziesięcioleciu doprowadziły do niemal całkowitej redukcji sektora publicznego. Obecnie 
zasoby gruntów Skarbu Państwa obejmują, na obszarze dorzecza Biebrzy zaledwie  
7 810 ha uŜytków rolnych, w tym najwięcej w gminach Sidra – 1 147 ha, Trzcianne – 719 ha, 
Sztabin – 712 ha i Grajewo – 701 ha. W wiekszości gmin (15 jednostek) odsetek gruntów będących 
własnością Skarbu Państwa nie przekracza 2 % ogólnej powierzchni uŜytków rolnych. 

Na obszarze gmin dorzecza Biebrzy nieznaczną większość powierzchni leśnej stanowią 
grunty Skarbu Państwa, w tym około 14 % grunty Biebrzańskiego Parku Narodowego. W 
województwie lasy państwowe obejmują średnio aŜ 2/3 całkowitej powierzchni lasów. 

Lasy prywatne stanowią około 42 % powierzchni leśnej (o 10 punktów procentowych 
więcej niŜ w województwie podlaskim) i w największym nasileniu występują w gminach 
Korycin (97,4 %), Mońki (94,4 %), Jedwabne (93,2 %), Wizna (91,5 %) i Jaświły (91,5 %). 
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Tab.15 Struktura własnościowa lasów i gruntów leśnych (stan w dn. 1.01.2001 r.) 

Wyszczególnienie województwo gminy dorzecza Biebrzy 

tys. ha % tys. ha % 

powierzchnia ogólna 600,7 100,0 97,2 100,0 

lasy Skarbu Państwa 405,2 67,5 53,0 54,5 

w tym: PGL – lasy państwowe 369,0 61,4 36,8 37,9 

parki narodowe 32,7 5,4 13,4 13,8 

lasy osób fizycznych 187,3 31,2 40,3 41,5 

lasy gminne 0,4 0,1 0,2 0,2 

pozostałe 7,8 1,4 3,7 3,8 

Źródło: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Urząd Statystyczny w Białymstoku  oraz obliczenia własne 

 

Wysokim odsetkiem lasów państwowych odznaczają się gminy Janów (87 %), Sztabin 
(76,6 %), Goniądz (75,1 %), Rajgród (68,5 %) i Grajewo (66,5 %), leŜące na obrzeŜach 
Puszczy Knyszyńskiej i Augustowskiej. 

 

4 DZIAŁALNO ŚĆ GOSPODARCZA  

 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI ORAZ 
AKTYWNO ŚCI GOSPODARCZEJ MIESZKA ŃCÓW 

Sektor gospodarki składa się z pięciu zasadniczych działów: rolnictwo, leśnictwo, 
przemysł, usługi i turystyka. W zakres problematyki przemysłu wchodzą struktura branŜowa, 
struktura własności wielkość zakładów ich rozmieszczenie i koncentracja oraz liczba 
zatrudnionych osób. 

Z powodu niewielkiej liczby zakładów przemysłowych w powyŜszym obszarze 
funkcjonalnym usługi, obok rolnictwa i leśnictwa, stanowią główną gałąź gospodarczą. 
Władze lokalne stymulują rozwój ekonomiczny obszaru, oddziałując pośrednio i 
bezpośrednio na jego strukturę, tempo i kierunki ewolucji podmiotów gospodarczych, 
wydając akty prawa miejscowego i decyzje administracyjne. Mogą równieŜ stymulować 
rozwój gospodarczy poprzez stwarzanie warunków do dynamicznego wzrostu sektora usług i 
instytucji otoczenia biznesu. 

Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), które 
zaspokajają potrzeby rynku lokalnego, a ich rozwój moŜe wypłynąć na zmniejszenie bezrobocia i 
oŜywienie gospodarczze na obszarze dorzecza Biebrzy. 

Na terenie objętym opracowaniem działalność gospodarczą prowadzą 6263 jednotski. 
Strukturę kierunków działalności przedsiębiorstw zestawiono w tabeli poniŜej (tab.16): 
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Tab.16 Podmioty gospodarcze na obszarze dorzecza Biebrzy 

wyszczególnienie obszar dorzecza Biebrzy 

jednostki zarejestrowane w systemie REGON ogółem 6 263 

rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 611 

działalność produkcyjna 655 

budownictwo 718 

handel i naprawy 2 068 

hotele i restauracje 170 

transport, składowanie i łączność 412 

pośrednictwo finansowe 180 

obsługa nieruchomości i firm 399 

edukacja 240 

ochrona zdrowia i opieka socjalna 306 

pozostała działalność usługowa komunalna, socjalna i 
indywidualna 

367 

Źródło: Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2001 rok, GUS, Warszawa 2001, Rocznik statystyczny województwa 

podlaskiego 2000, GUS, Warszawa 2001 

 

 ROLNICTWO 

 Rolnictwo wraz z gospodarką Ŝywnościową na obszarze funkcjonalnym dorzecza 
Biebrzy stanowi dominujący sektor gospodarki. Od kierunków jego rozwoju, w tym 
ekologizacji, zaleŜeć będzie w duŜej mierze rozwój ekonomiczny regionu. Na powyŜszym 
obszarze funkcjonalnym występuje znaczne przestrzenne zróŜnicowanie czynników 
przyrodniczych, klimatycznych, ekonomicznych i strukturalnych wpływających na 
efektywność rolnictwa. Warunki produkcyjne rolnictwa na obszarze funkcjonalnym gmin są 
przeciętnie gorsze niŜ w skali województwa i kraju, co powoduje niską konkurencyjność 
rolnictwa i przemysłu rolno-spoŜywczego. Istotnym problemem jest równieŜ restrukturyzacja 
i prywatyzacja gospodarstw państwowych, a co za tym idzie wzrost bezrobocia, spadek 
produkcji oraz ekonomiczna i cywilizacyjna degradacja ludności popegeerowskiej. 

 Diagnoza rolnictwa analizowanego obszaru określona została poprzez jakość przestrzeni 
produkcyjnej wynikającą z połoŜenia geograficznego, jakość gleb, agroklimat, rzeźbę terenu i 
warunki wodne. Następnymi elementami oceny są struktura obszarowa gospodarki rolnej, czyli 
wielkość gospodarstw oraz liczba osób zatrudnionych w gospodarstwach róŜnej wielkości. 
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Czynnikiem wpływającym na poziom i kierunki produkcji rolnej oraz warunki cywilizacyjno-
bytowe jest infrastruktura społeczna i techniczna. Tworzy ją zespół podstawowych urządzeń 
inwestycji usługowych oraz rodzajów działalności niezbędnej do funkcjonowania produkcji rolnej i 
zaspokajania potrzeb ludności, tj.: uzbrojenie terenu, zwodociągowanie, kanalizacja, energetyka, 
łączność i komunikacja oraz zaopatrzenie rolnictwa w środki produkcji i zbytu. 

Dane dotyczące powierzchni uŜytków rolnych, struktury własnościowej gruntów ornych  
oraz wielkości gospodarstw rolnych zestawiono w tabelach poniŜej (tab.17, tab.18): 

 

Tab.17 UŜytki rolne na obszarze dorzecza Biebrzy 

uŜytki rolne Polska województwo obszar dorzecza Biebrzy 

powierzchnia w ha 18 523 732 1 205 132 298 489 

% powierzchni ogólnej 59,2 59,7 65,0 

Źródło: Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2001 rok, GUS, Warszawa 2001, Rocznik statystyczny województwa podlaskiego 

2000, GUS, Warszawa 2001, Ankieta informacyjna do „Programu ekorozwoju miast i gmin dorzecza Biebrzy” – Urząd Gminy 

 

Tab.18 Własność gruntów ornych 

wyszczególnienie województwo obszar dorzecza Biebrzy 

uŜytki rolne: gosp. indywidualne ha 1 068 492 284 119 

% pow. uŜytków rolnych 88,7 95,2 

Skarbu Państwa [ha] 90 114 7 810 

osób fizycznych [ha] 15 956 1 635 

gmin [ha] 7 008 881 

spółdzielni [ha] 4 139 645 

wspólnot grunt. [ha] 8 411 1 287 

Źródło: Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2001 rok, GUS, Warszawa 2001, Rocznik statystyczny województwa podlaskiego 

2000, GUS, Warszawa 2001, Ankieta informacyjna do „Programu ekorozwoju miast i gmin dorzecza Biebrzy” – Urząd Gminy 

 

Tab.19 Wielkość gospodarstw rolnych na obszarze dorzecza Biebrzy 

wyszczególnienie wielkość gospodarstw liczba gospodarstw rolnych 

Gospodarstwa rolne według 
powierzchni gospodarstwa 

ogółem 28 511 

do 15 ha 20 534 

15 - 50 ha 8 025 

powyŜej 50 ha 96 

Źródło: Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2001 rok, GUS, Warszawa 2001, Rocznik statystyczny województwa podlaskiego 
2000, GUS, Warszawa 2001, Ankieta informacyjna do „Programu ekorozwoju miast i gmin dorzecza Biebrzy” – Urząd Gminy 
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Największe rozdrobnienie gospodarstw jest na terenie gmin Jedwabne, Knyszyn, 
Krypno, Mońki, Rajgród, Sidra, Suchowola. 

Dane dotyczące powierzchni zasiewów i pogłowia bydła zostały przedstawione w tabeli 
(tab.20): 

 

Tab.20 Powierzchnia zasiewów i wielkości chowu   

wyszczególnienie Polska województwo obszar dorzecza Biebrzy 

pow. w 
ha 

zboŜa 7 789 000 537 068 131 797 

ziemniaki 1 254 000 97 105 27 608 

rośliny pastewne 859 000 3 551 900 

rośliny przemysłowe 632 000 5 454 236 

warzywa b.d b.d. 1 192 

inne uprawy 492 000 7 421 1 229 

liczba 
sztuk 

pogłowie bydła ogółem 6 150 000 659 081 162 132 

w tym krowy 3 258 000 332 280 83 904 

pogłowie trzody chlewnej 16 512 000 940 210 254 165 

w tym lochy 1 553 000 83 527 23 217 

konie 542 000 39 427 9 068 

owce 33 000 38 032 6 462 

drób b.d. 1 627 331 329 691 

Źródło: Spis rolny 1997 

 

Przedstawione powyŜej dane statystyczne sugerują konieczność restrukturyzacji 
rolnictwa w kierunku jego ekologizacji i wzrost róŜnorodności produkcji rolnej, co jednak 
wymaga dość znacznego zaangaŜowania środków finansowych, sprawnego zarządzania i 
sporych nakładów pracy. 

 

 LEŚNICTWO 

Leśnictwo stanowi waŜny sektor gospodarki publicznej, jest teŜ alternatywnym źródłem 
dochodów dla mieszkańców obszarów wiejskich.  

Obszar funkcjonalny dorzecza Biebrzy w 21,2% pokryty jest lasami. 41,5% obszarów 
leśnych stanowi własność osób fizycznych. 
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Największy procent obszarów leśnych posiadają gminy Janów i Knyszyn (ponad 30 %). 
Najmniej lasów posiada gmina miejska Grajewo i gmina Jaświły. 

Powierzchnię lasów i strukturę własności gruntów leśnych przedstawiono w tabelach 
poniŜej (tab.21, 22): 

 

Tab.21 Lasy na terenie dorzecza Biebrzy 

Lasy  Polska województwo 
obszar dorzecza 

Biebrzy 

powierzchnia w hektarach 9 130 719 600 732 97 192 

% powierzchni ogólnej 29,2 29,8 21,2 

Źródło: Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2001 rok, GUS, Warszawa 2001, Rocznik statystyczny województwa 
Podlaskiego 2000, GUS, Warszawa 2001, Ankieta informacyjna do „Programu Ekorozwoju Miast i Gmin Dorzecza Biebrzy” 

– Urząd Gminy 

 

Tab.22 Własność gruntów leśnych na obszarze dorzecza Biebrzy 

wyszczególnienie województwo 
obszar dorzecza 

Biebrzy 

osób fizycznych [ha] 187 310 40 301 

osób fizycznych [% ogólnej pow. lasów] 31,2 41,5 

Skarbu Państwa [ha] 405 189 53 035 

Skarbu Państwa [% ogólnej pow. lasów] 67,4 54,6 

w tym PGL [ha] 368 952 36 819 

Źródło: Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2001 rok, GUS, Warszawa 2001, Rocznik statystyczny województwa 

podlaskiego 2000, GUS, Warszawa 2001, Ankieta informacyjna do „Programu ekorozwoju miast i gmin dorzecza Biebrzy” – 
Urząd Gminy 

 

Dominującymi siedliskami leśnymi występującymi na terenie dorzecza Biebrzy są 
siedliska boru świeŜego i mieszanego oraz lasu mieszanego świeŜego przy udziale olsu. W 
strukturze gatunkowej lasów dominuje sosna (około 2/3 ogółu drzewostanu) przy duŜo 
mniejszych udziałach (w granicach 5 – 10 %) świerku, olchy, brzozy, dębu i jesionu. 

Z dnia na dzień wzrasta stopniowe podporządkowywanie produkcyjnych funkcji lasów 
funkcjom społecznym i ekologicznym. Odbywa się ono zgodnie z zasadą zakładającą 
kształtowanie biologiczne zdrowych, ekologiczne zróŜnicowanych, społeczne i gospodarczo 
wielofunkcyjnych obszarów leśnych. Zapewniać to ma pełne wykorzystanie siedlisk 
zielonych i korzystne zrównowaŜone oddziaływanie na elementy środowiska przyrodniczego 
przy utrzymaniu ciągłości produkcji drewna i innych surowców leśnych. Głównymi 
kierunkami proekologicznej gospodarki leśnej są: 
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- hodowla seminaturalnych ekosystemów leśnych o zachowanej zgodności 
siedliskowej, 

- zwiększenie odporności biologicznej drzewostanów, 

- przebudowa drzewostanów w celu dostosowania do warunków siedliskowych i 
zwiększenia produktywności, 

- ochrona róŜnorodności biologicznej. 

W województwie podlaskim realizowany jest Krajowy program zwiększenia lesistości 
wynikający z operatów ustalenia granic polno – leśnych, z priorytetem zalesienia gruntów 
marginalnych dla produkcji rolniczej. Program ten obejmuje następujące gminy omawianego 
obszaru: Dąbrowę Białostocką, Suchowolę, Goniądz, Grajerwo, Jedwabne, Radziłów, 
Trzcianne, Wiznę, Lipsk i Sztabin. 

 

 PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO 

Na obszarze funkcjonalnym dorzecza Biebrzy działalność gospodarczą prowadzą w 
większości małe i średnie przedsiębiorstwa, zatrudniające od 5 do 10 osób. Większe zakłady 
przemysłowe działają w mieście Grajewie, gminie Jedwabne, gminie Lipsk, gminie Korycin, 
gminie Suchowola, gminie Mońki i gminie Krypno. 

Na terenie miasta Grajewa działają następujące większe zakłady przemysłowe: 

- Zakłady Płyt Wiórowych S.A., 

- Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL”, 

- Produkcyjno-Usługowa Spółdzielnia Pracy „ZAKREM”. 

W gminie Jedwabne znajdują się zakłady przemysłowe zatrudniające od 25 do 100 
osób. Minimalna płaca wynosi 750 zł, a maksymalna do 2000 zł. Zakłady przemysłowe 
funkcjonujące w gminie to:  

− Zakład Produkcji Kruszywa i Betonów, 

− Zakład Produkcji Okien „SONAROL”. 

Na terenie gminy Lipsk funkcjonują cztery zakłady przemysłowe, w tym największy  
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „ELKOP”. W Lipsku działa równieŜ 
targowisko. 

 W gminie Suchowola głównym zakładem przemysłowym jest Okręgowa Spółdzielnia 
Mleczarska. WaŜną rolę gospodarcza odgrywa równieŜ Wytwórnia Mas Bitumicznych. 
Pozostałe zakłady to piekarnie, masarnie, Ośrodek Maszynowy, baza magazynowo–składowa, 
baza techniczna „Spółdzielni Transportu Wiejskiego”, baza techniczna Rejonu Dróg 
Publicznych i cegielnia w Nowej Wsi. 

Na terenie gminy Korycin większymi zakładami przemysłowymi są: 
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- PPH „KONAR”, 

- Młyn w Romaszkówce, 

- przedsiębiorstwo„ALEX”, 

- PPHU”EMER”  

oraz działające na terenie gminy, lecz w niej nie zarejestrowane: 

- PPHU „PRODMECH”,  

- Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, 

- spółka „ROLSAD”. 

Do najwaŜniejszych zakładów na terenie gminy Mońki naleŜą: Moniecka Spółdzielnia 
Mleczarska; Przedsiębiorstwo Usługowo–Produkcyjno–Handlowe „MONROL” w Mońkach, 
którego przedmiotem działalności jest produkcja części do maszyn i urządzeń rolniczych, 
firmy świadczące usługi remontowo-budowlane, remontowe środków transportu i maszyn 
oraz handel artykułami rolno-spoŜywczymi i olejem napędowym;  Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Handlowe „REVMOD” w Mońkach zajmujące się wypiekiem pieczywa (3 
piekarnie – Mońki, Knyszyn, Trzciane) oraz handlem artykułami spoŜywczymi i 
przemysłowymi; Zakład Rzeźniczo–Wędliniarski „Potoczyzna”; Zakład Produkcji Wędlin 
„PEKSAD” w Mońkach; Przedsiębiorstwo Produkcyjne Materiałów Budowlanych 
„Wilamowski” w śodziach k/Moniek, produkujący cegły i bloczki silikatowe; „Budromat” 
produkujący kostkę brukową i galanterię betonową – Kuprel w śodziach, AGROHURT sc. 
Dojrzewalnia Serów, Piekarnia Sobieski. 

Do zakładów o największym znaczeniu w gminie Krypno naleŜy Zakład Przetwórstwa 
Drobiu „Agrikur” oraz przedsiębiorstwo przemysłu zboŜowo-młynarskiego.  

W ciągu ostatnich lat na terenie dorzecza Biebrzy intensywnie rozwija się budownictwo. 
Szczególną role tu odgrywają inwestorzy indywidualni w budownictwie mieszkaniowym. Rosnące 
zapotrzebowanie w mieszkalnictwie sprzyja dynamicznemu rozwojowi przedsiębiorstw budowlanych. 

 

 USŁUGI 

Istotną rolę w sferze gospodarczej odgrywają przedsiębiorstwa usługowe, które słuŜą 
zaspokajaniu podstawowych potrzeb ludności lokalnej. Poziom rozwoju działalności 
usługowej w województwie podlaskim jest zdecydowanie niŜszy niŜ w większości 
województw. Podobnie na obszarze funkcjonalnym dorzecza Biebrzy udział sektora usług jest 
niski. Udział pracujących w sektorze usług w podlaskim wynosi 37,1 %. W skali kraju udział 
pracujących w sektorze usług wynosi 42,2 %. 

Z powodu niewielkiej liczby zakładów przemysłowych na obszarze funkcjonalnym usługi, 
obok rolnictwa i leśnictwa, stanowią główną gałąź gospodarczą. Władze lokalne stymulują 
rozwój ekonomiczny obszaru  oddziałując pośrednio i bezpośrednio na jego strukturę, tempo i 
kierunki ewolucji podmiotów gospodarczych, w postaci aktów prawa miejscowego i decyzji 
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administracyjnych. Mogą równieŜ stymulować rozwój gospodarczy poprzez stwarzanie 
warunków do dynamicznego wzrostu sektora usług i instytucji otoczenia biznesu. 

 

 TURYSTYKA 

Cenne i unikatowe walory przyrodnicze dorzecza Biebrzy oraz liczne obszary chronione 
stanowią o tym, Ŝe turystyka przyrodnicza i wodna oraz agroturystyka stanowią potencjalne 
koło napędowe rozwoju tego obszaru. Turystyka przyrodnicza intensywnie rozwija się na 
obszarze Biebrzańskiego Parku Narodowego.  

Obiekty i miejsca wypoczynku, sportu i turystyki wchodzą w zakres oceny 
infrastruktury społecznej wyŜszego rzędu. Obszar funkcjonalny dorzecza Biebrzy posiada 
szczególne walory krajobrazowe do rozwoju turystyki. By wykorzystać ten potencjał trzeba 
jednak znacznie rozwinąć infrastrukturę rekreacyjną i wypoczynkową. Warto inwestować w 
kierunku tworzenia gospodarstw agroturystycznych.   

Przyroda obszaru funkcjonalnego dorzecza Biebrzy stwarza moŜliwości 
wszechstronnego rozwoju ekoturystyki, w tym m.in.: 

- typu „szkoły przetrwania” kwalifikowanej przeznaczonej do wędrówek na obszarach 
parków krajobrazowych, o minimalnym zagospodarowaniu turystycznym; 

- wędrownej lądowej;  

- wędrownej wodnej; 

- agroturystyki; 

- turystyki stacjonarnej; 

- turystyki leczniczej. 

Rejonem intensywnego rozwoju turystyki są obszary połoŜone wokół Jeziora 
Rajgrodzkiego, Dręstwo i Tajno, rzeki Jegrzni oraz Kotliny Biebrzańskiej. 

Obszar połoŜony nad Jeziorem Rajgrodzkim jest znanym i od wielu lat odwiedzanym 
atrakcyjnym rejonem wypoczynkowym (pierwszy ośrodek wypoczynkowy powstał tu w 
latach sześćdziesiątych). Nad Jeziorem Dręstwo połoŜone są takŜe ośrodki wypoczynkowe 
oraz kolonie wsi letniskowych, głównie wzdłuŜ zachodniego brzegu jeziora. 

Dane dotyczące wielkości bazy turystycznej zestawiono w tabeli poniŜej (tab.23): 
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Tab.23 Infrastruktura turystyczna 

wyszczególnienie Polska województwo 
obszar 

dorzecza 
Biebrzy 

 hotele, motele i pensjonaty liczba obiektów 1 449 29 6 

In
n

e 
ob

ie
kt

y 
zb

io
ro

w
eg

o
 

za
kw

at
er

o
w

an
ia

 kwatera agroturystyczna liczba obiektów b.d. b.d 49 

kempingi i pola biwakowe liczba obiektów 510 21 8 

Zespoły ogólnodostępnych  
domków  turystycznych 

liczba obiektów 514 26 1 

pozostałe obiekty zbiorowego 
zakwaterowania 

liczba obiektów 5 345 147 88 

Źródło: Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2001 rok, GUS, Warszawa 2001, Rocznik statystyczny województwa podlaskiego 

2000, GUS, Warszawa 2001, Ankieta informacyjna do „Programu ekorozwoju miast i gmin dorzecza Biebrzy” – Urząd Gminy 

 

Przez obszar gmin dorzecza Biebrzy prowadzą następujące szlaki turystyczne: 

- piesze: 

1. Ŝółty szlak turystyczny  - Bargłów Dworny – Bargłów Kościelny – Rozalin – Pomiany 
– Łabętnik – Reszki. 

2. szlak czerwony - Terenowy Ośrodek Edukacyjny (około 3,5 km) Osowiec - Twierdza. 
Główne atrakcje: Terenowy Ośrodek Edukacyjny - zespół kładek, platform i wieŜ 
widokowych z opisami przyrodniczo-historycznymi. Ośrodek usytuowany jest w 
centralnej części Parku. MoŜna się tu zapoznać z typową roślinnością bagienną, 
licznymi gatunkami ptaków, a z wieŜ widokowych podziwiać panoramę bagien 
biebrzańskich. Są tu ruiny Fortu II Zarzecznego z XIX w., carskiej twierdzy Osowiec.  

3. Szlak czerwony Barwik – Gugny. Długość 9.5 km. Szlak prowadzi w głąb bagien. 
Pokazuje ich piękno i strefowy układ roślinności doliny Biebrzy. 

4. Szlaki Czerwonego Bagna (Grzędy). Jedne z najpiękniejszych w Biebrzańskim Parku 
Narodowym. Bardzo zróŜnicowane krajobrazowo. Prowadzą przez lasy grądowe, 
torfowiska wysokie, piaszczyste wydmy i bagna. 

5. Szlak im. Łukasza Górnickiego o długości 40 km: Tykocin – Morusy – Góra – Pogorzałki 
– Kozińce – Dobrzyniewo – Leńce – Jurowce – Wasilków. Szlak jest poświęcony pamięci 
sekretarza czterech królów polskich, starosty tykocińskiego i wasilkowskiego. 

6. Szlak Chwały OręŜa Polskiego o długości 20 km: Tykocin – Tatary – Słomianka – 
Zajki – Strękowa Góra. Pierwotnie prowadził przez miejsca związane z walkami 
polskiego Ŝołnierza, obecnie zmienił znaczenie na korzyść BPN. 

7. Szlak pieszy ciągnie się od wsi Domuraty przez Horodniankę, Podhorodniankę, śakle, 
Ciemne, Rutkowszczyznę przez torfowiska nazwane Bielami Suchowolskimi aŜ do 
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rzeki Biebrzy. Szlak pieszy przebiegający przez gminę jest częścią trasy szlaku 
turystycznego wytyczonego przez Lipsk, Trzyrzeczki, Dąbrowę i Goniądz. 

- rowerowe: 

1. Bargłów Kościelny –  Brzozówka – Karpa – Tajno Stare – Tajno Łanowe – Śluza Sosnowo. 

2. Goniądz - Wólka Piaseczna - wieś Osowiec - Twierdza Osowiec - Goniądz 
Trasa dł. ok. 18 km. Na trasie wieŜe widokowe, Terenowy Ośrodek Edukacyjny 
Biebrzańskiego Parku Narodowego, główna siedziba BPN. 

3. Goniądz - Wólka Piaseczna - Kapice - Przechody - Białogrądy - wieś Osowiec - 
Wólka Piaseczna – Goniądz. Trasa dł. ok. 30 km. Na trasie bobrze tamy, łowiska 
ptaków drapieŜnych, piękne Brzeziny Kapickie. 

4. Szlak czerwony (29 km) Goniądz - Wólka Piaseczna - Brzeziny Kapickie - Dębiec - 
Modzelówka - Ruda. Główne atrakcje: Goniądz - neobarokowy kościół z początku XX w., 
kapliczka Św. Floriana z 1864r., kaplica cmentarna z 1904r. oraz stary młyn wodny nad 
Czarną Strugą. Z wieŜy widokowej, usytuowanej za mostem na Biebrzy,  łatwo 
zaobserwować ptactwo wodno -błotne i drapieŜne, m.in. kszyka, rycyka, brodźca 
krwawodziobego, liczne bociany białe, Ŝurawie, polujące błotniaki czy nawet bieliki. Na 
trasie ponadto: Brzeziny Kapickie - zwarty kompleks brzozy brodawkowatej i omszonej; 
tamy i Ŝeremia bobrowe na Kanale Kapickim; wieś Kapice z drewnianą kaplicą; siedlisko 
Dębiec z ruinami dawnych zabudowań i widokiem na dolinę Ełku. 

- samochodowe: 

1. Biebrzańaski Park Narodowy o długości 200 km: Białystok – Tykocin – Krypno – 
Knyszyn – Osowiec – Strękowa Góra – JeŜewo – Białystok. Szlak umoŜliwia 
zwiedzanie dolnego basenu BPN, siedziby parku w Osowcu oraz carski trakt 

2.  Biebrzańska pętla: Goniądz - Osowiec - Strękowa Góra - Wizna - Burzyn - Brzostowo - 
Radziłów - Osowiec - Goniądz. Odcinek o długości ok. 110 km. Liczne wieŜe widokowe, 
z których rozciągają się wspaniałe krajobrazy na biebrzańskie bagna. 

3. Szlak Maryjny  o długości 200 km: Białystok – Hodyszewo – Płonka Kościelna – 
Krypno – RóŜanystok – Święta Woda – Białystok. Trasą tą poruszają się pielgrzymki 
autokarowe do Sanktuarium Matki Boskiej w Archidiecezji Białostockiej; 

4. Szlak Królewski  o długości 100 km: Białystok – Choroszcz – Tykocin – Krypno – 
Knyszyn – Białystok. Szlak nawiązuje do przebiegu starych traktów;  

- kajakowe: 

1. Dolistowo - Goniądz długości ok. 16 km  oraz Goniądz - Osowiec, dł. ok. 8 km. 
Biebrza jest rzeką typowo nizinną o niewielkim spadku. W związku z czym tworzy 
liczne zakola (meandry), starorzecza. Jest na całej długości rzeką spławną. 
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2. Szlak Narwi o długości 150 km: Bondary – Narew – Ploski – SuraŜ – Bokiny – 
Kurowo – Złotoria – Góra – Tykocin – Kiermusy. Jest to popularna trasa 
ogólnopolskich spływów kajakowych. 

3. Szlak Nareśl – Narew – Jaskranka o długości 60 km: Jezioro Zygmunta Augusta – 
Bajki – Tykocin – Góra – Knyszyn. 

4. Kamienna Nowa - Sztabin 15,5 km. We wsi Krasnybór z gotycko-renesansowym 
kościołem z 1589r.; prywatne pole namiotowe na lewym brzegu; pole biwakowe przy 
ul. Rybackiej w Sztabinie; w szkole ekspozycja poświęcona Rzeczpospolitej 
Sztabińskiej i jej twórcy Karolowi Brzostowskiemu.  

5. Sztabin - Dębowo 17,6 km. Atrakcję turystyczną stanowią: 

- w korycie rzeki widoczne pale po dawnym moście; na prawym brzegu kompleks 
torfowisk „Biele Suchowolskie”; 

- we wsi drewniana architektura z ozdobnymi szczytami domów;  

- Dębowo prywatne pole biwakowe przy połączeniu Biebrzy z kanałem 
Augustowskim; śluza budowana w latach 1826-27.  

 

 INSTYTUCJE Z „OTOCZENIA BIZNESU” 

Istotna 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-produkcyjne, a takŜe agencje rozwoju, 
instytucje doradcze, konsultingowe i szkoleniowe oraz organizacje wystawowe i promocyjne. 
Na obszarze funkcjonalnym dorzecza Biebrzy istnieje niewiele instytucji ekonomicznych, 
głównie  są to banki i agencje ubezpieczeniowe. Ich powstawanie i rozwój są konieczne do 
wzrostu i rozwoju gospodarczego obszaru. W procesie restrukturyzacji i rozwoju 
ekonomicznego oraz tworzenia nowej przedsiębiorczości w warunkach gospodarki 
wolnorynkowej instytucje finansowe i organizacje gospodarcze pełnią szczególnie istotną 
rolę. Wspierają działalność administracji samorządowej, tworzą lokalne środowisko 
działalności gospodarczej i stymulują rozwój regionu. 

Gminy obszaru dorzecza Biebrzy charakteryzują się niedostateczną siecią instytucji 
otoczenia biznesu. Głównymi ośrodkami gospodarczymi dorzecza Biebrzy są Grajewo, 
Rajgród, Dąbrowa Białostocka i Mońki. W Mońkach znajduje się Big Bank Gdański S.A. 
Oddział w Mońkach, Bank Spółdzielczy. Na terenie miasta działa równieŜ Monieckie 
Centrum Wspierania Biznesu. Na terenie gminy Dąbrowa Białostocka działa Kasa 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - placówka terenowa, Bank Spółdzielczy w Sokółce 
Oddział w Dąbrowie Białostockiej, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 
Oddział w Sokółce Ekspozytura w Dąbrowie Białostockiej, Powszechny Bank Kredytowy 
S.A. Oddział w Sokółce Filia w Dąbrowie Białostockiej. 



Strategia rozwoju zrównowaŜonego miast i gmin dorzecza Biebrzy  
___________________________________________________________________________ 

   
______________________________________________________________________ 

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, 2002 r.                                        

71

Wśród organizacji handlowych w Dąbrowie Białostockiej działa Gminna Spółdzielnia 
„Samopomoc Chłopską”. Na terenie gminy działalność gospodarczą prowadzi równieŜ 
siedem agencji ubezpieczeniowych. 

 

5 ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

 UKŁAD OSADNICZY 

 UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE ROZWOJU OSADNICTWA 

Obszar gmin biebrzańskich w rozwoju historycznym charakteryzuje się znacznym 
zróŜnicowaniem i przenikaniem się wpływów kulturowych zachodu i wschodu. 

Prawie do końca XIII wieku północna część obszaru była zamieszkana przez 
Jaćwingów, a na zachodzie przez ludność ruską. Na pograniczu etnicznym, jake stanowiła 
rzeka Biebrza rozciągały się prawie niezaludnione puszcze i bagna, które były stopniowo 
zasiedlane w XV i XVI wieku. Nad rzekami, w miejscu przepraw rzecznych lokowano 
punkty osadnicze – grody, pełniące funkcje straŜnicze i handlowe, stwarzające podstawę dla 
organizujących się później miast. 

Najstarszymi grodami, a następnie miastami na omawianym obszarze były Wizna, 
Goniądz i Rajgród. 

W wieku XVI powstały Wąsosz, Radziłów, Grajewo, Sidra, Nowy Dwór, Lipsk i 
Knyszyn. W następnych wiekach dokonują się zmiany w procesach osadniczych. Powstają 
nowe miasta: Szczuczyn, Trzcianne i Korycin (w XVII w.), Jasionówka, Jedwabne, Dąbrowa 
Biał., Osowiec, Suchowola i Janów (w XVIII w.). 

WaŜnym etapem w rozwoju sieci osadniczej było uwłaszczenie chłopów w latach 1861–
1864. Rozwój kapitalistycznych form produkcji w miastach i wsiach po uwłaszczeniu 
spowodował szereg zmian w układzie sieci osadniczej. Dawny, dość regularny układ 
przestrzenny ośrodków lokalnych został zdeformowany przez nowe procesy społeczno–
ekonomiczne. Na czoło rozwoju wysunęły się ośrodki produkcyjne, szczególnie mające dogodne 
połączenia komunikacyjne, a takŜe ośrodki administracyjne i siedziby garnizonów wojskowych. 

W późniejszym okresie, ale dopiero po II wojnie światowej, powstało tylko jedno miasto – 
Mońki, organizowane niemal od podstaw, jako centrum administracyjne nowo tworzonego 
powiatu. 

W ciągu liczącej sześć wieków historii prawa miejskie uzyskało łącznie 21 miast 
połoŜonych w dorzeczu Biebrzy. Niektóre z nich traciły status miast po czym uzyskiwały go 
ponownie, inne zaś pozostały do dziś wsiami. Większość spośród byłych miast stanowi 
obecnie ośrodki gminne o stosunkowo duŜej liczbie mieszkańców (Radziłów, Wąsosz, 
Wizna, Nowy Dwór), natomiast całkowicie zatraciła cechy miejskie wieś Osowiec. 

 Wiejska sieć osadnicza powstała w wyniku powolnej ewolucji gospodarki rolnej.  
RóŜne formy własności i stosunków prawnych określających uŜytkowanie ziemi wywierały 
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wpływ na osadnictwo wiejskie i na powstawanie rozmaitych typów osiedli. Ich rozwój 
przebiegał często w sposób Ŝywiołowy, prowadzący w konsekwencji do ukształtowania 
zróŜnicowanych, często nieregularnych układów przestrzennych. Niemniej jednak w 
większości podstawę ich aktualnej struktury stanowią historyczne typy wsi, w wielu 
przypadkach sięgające okresu feudalnego. 

 

 UKŁADY PRZESTRZENNE ZABUDOWY I TYPY OSADNICTWA 

 Miasta dorzecza Biebrzy róŜnią się między sobą pod względem warunków 
topograficznych, wielkości zaludnienia, obszaru zainwestowania miejskiego, w tym wielkości 
i struktury zabudowy mieszkaniowej, przebiegu tras komunikacyjnych, połoŜenia terenów 
rekreacyjno – wypoczynkowych, itp. 

Większość miast uzyskała prawa miejskie w XVI – XVIII wieku, a ich układ 
przestrzenny kształtował się zawsze wokół ośrodka centralnego, który stanowił np.: 

- rynek lub plac targowy (Knyszyn, Goniądz, Jedwabne, Szczuczyn), 

- skrzyŜowanie waŜnych dróg handlowych (Grajewo, Dąbrowa Biał.), 

- kościół (Suchowola), 

- pobliŜe starego grodu średniowiecznego (Rajgród), 

- dogodne miejsce przeprawy przez rzekę (Goniądz, Lipsk). 

Ulice wokół placu centralnego były rozplanowane najczęściej według schematu 
czworobocznej szachownicy (kratownicy), który musiał być jednak dostosowany do 
istniejących warunków fizjograficznych. W związku z tym szachownica ulegała czasem 
rozczłonkowaniu, szczególnie w przypadku ośrodków większych tj. np. Grajewo. 
Dynamiczny rozwój kształtowany pod wpływem róŜnych czynników prowadził teŜ często do 
zatarcia dawnych załoŜeń urbanistycznych, a pierwotny plan miasta ulegał zmianom wskutek 
rozrastania się dzielnic peryferyjnych. Czasami odbywało się to poprzez wchłanianie 
najbliŜszych osiedli wiejskich. Przykładem jest Dąbrowa Białostocka, w której granicach 
administracyjnych znalazły się części sąsiednich wsi Małyszówka i Jasionówka. 

Najbardziej czytelnym do dzisiaj, kratowym układem zabudowy, posiadającym kształt 
prostokąta (o bokach 2,5 x 1 km) i kilkanaście przecinających się pod kątem prostym ulic 
wyróŜnia się Lipsk. 

Najmłodsze miasto – Mońki, zbudowane od podstaw w II połowie XX wieku pod 
względem układu urbanistycznego ma cechy zarówno schematu kratowego (rozczłonkowanego), 
jak teŜ schematu promienisto – koncentrycznego, w którym od centrum rozchodzą się 
promieniście arterie, z przecinającymi je ulicami. Ulice te w części mają charakter kolisty, w 
części zaś charakter liniowy. Pomiędzy nimi zbudowano ulice przecinające się pod kątem 
prostym, tworzące wewnętrzne, nieregularne układy szachownicowe. 
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Ten układ przestrzenny moŜna uznać za względnie nowoczesny, bowiem charakteryzuje 
się zwartą zabudową i tym, Ŝe z wszystkich punktów miasta moŜna łatwo i sprawnie dotrzeć 
do niezbyt odległego centrum handlowo – usługowego. 

Największy ośrodek osadniczy gmin biebrzańskich – Grajewo posiada najbardziej 
wszechstronnie rozwiniętą strukturę przestrzenną, w której wydzielić moŜna następujące strefy:  

- strefa śródmiejska, w której występuje koncentracja usług o zasięgu gminnym i 
powiatowym w zakresie administracji, szkolnictwa, lecznictwa, komunikacji i handlu;  

- strefa miejska obejmująca bezpośrednie otoczenie centrum z osiedlami zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i o niskiej intensywności, zakładami usługowymi i 
przemysłowymi, szkołami, terenami zieleni, itp.; 

- strefa przemysłowa połoŜona w południowej części miasta, której strukturę 
wewnętrzną tworzą największe zakłady przemysłowe, bazy transportowe i składy 
budowlane, rozproszona zabudowa mieszkaniowa i tereny otwarte; 

- strefa ekologiczna połoŜona we wschodniej części miasta w obrębie doliny rzeki Ełk z 
zabudową rozproszoną i terenami zieleni; 

- strefa otwarta otaczająca zainwestowanie miejskie od strony zachodniej, której strukturę 
wewnętrzną tworzą głównie uŜytki rolne oraz rozproszona zabudowa rolnicza. 

Przedstawiona struktura przestrzenna miasta odznacza się uporządkowanym układem 
stref funkcjonalnych, sprawnym systemem komunikacyjnym oraz zabudową dostosowaną do 
pełnionych funkcji. 

Wiejska sieć osadnicza powstała w historycznym procesie rozwoju rolnictwa. Na układ 
przestrzenny wsi, oprócz wielkości zaludnienia miały wpływ warunki przyrodnicze, struktura 
agrarna, procesy demograficzne i społeczno–gospodarcze, stopień zainwestowania oraz 
charakter wsi (np. typ produkcyjny, usługowy, turystyczny ewentualnie mieszany). Czynniki 
te spowodowały, Ŝe najczęstszym układem osadniczym w całym województwie podlaskim 
oraz w dorzeczu Biebrzy są wsie skupione, typu liniowego w postaci szeregówek i ulicówek. 
Typ wsi zwartych reprezentują równieŜ stare formy osadnicze, rozpowszechnione jednak w 
znacznie mniejszym stopniu, t.j.: owalnice, widlice, rzędówka lub wieś wielodroŜna. 

Obok tego powstały mniejsze i bardziej luźne formy przestrzenne mające przewaŜnie 
kształt przysiółków (bezkształtnych lub placowych), mniejszych wsi sołeckich, a takŜe 
rozproszonej wsi samotniczej. 

W dorzeczu Biebrzy wyróŜnia się cztery zasadnicze typy osadnictwa wiejskiego1: 

I.  Sieć wsi małych i przysiółków o śródpolnym połoŜeniu zabudowań, 
pochodząca z róŜnych okresów historycznych i obejmująca tereny: 

a) Wysoczyzny Kolneńskiej (gminy: Jedwabne, Przytuły, Wąsosz,  
Radziłów (część) i Szczuczyn); 

                                                 
1Źródło: Narodowy Atlas Polski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich PAN, Warszawa, 1973 - 1978     
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b) środkową część Wysoczyzny Białostockiej (większość terenów gminy 
Korycin i częściowo gmina Suchowola i Janów); 

c) północną część gm. Sztabin i Lipsk na pograniczu Puszczy Augustowskiej. 

II.  Sieć wsi średniej wielkości (20 – 100 domów mieszkalnych) o śródpolnym 
połoŜeniu zabudowań i węzłowym układzie dróg, przewaŜnie feudalnego 
pochodzenia i obejmująca przewaŜającą część obszaru dorzecza Biebrzy. 

III.  Sieć wsi średniej wielkości, skupionych o węzłowym układzie dróg starszego 
pochodzenia, z domieszką osiedli rozproszonych i rzędówek nowszych (z XIX i  
XX w.) obejmująca tereny: 

a) północną część gminy Rajgród i prawie całą gminę Bargłów Kościelny; 

b) środkową część Wysoczyzny Białostockiej z gminami: Jaświły, 
Jasionówka, Knyszyn i fragmentami gmin: Mońki i Krypno. 

IV.  Sieć rzędówek luźnych, długich i osiedli rozproszonych nowszego pochodzenia 
powstała w wyniku reform agrarnych i wylesienia (XIX i XX w.), obejmujące 
głównie tereny gmin Dąbrowa Białostocka i Sidra. 

 

 UWARUNKOWANIA PRZEKSZTAŁCE Ń SYSTEMU OSADNICZEGO 

 Gęstość zaludnienia na terenie gmin dorzecza Biebrzy wynosi 36 osób/km2 (średnia 
wojewódzka – 61, krajowa – 124 osoby/km2, w tym terenów wiejskich – 24 osoby/km2). 

Poziom urbanizacji (35,2 %) znacznie odbiega od poziomu ogólnowojewódzkiego (58,5 
%), przy czym około 40 % ludności miejskiej zamieszkuje w Grajewie, a dalszych 19 %  
w Mońkach. 

 

Tab.24 Rozmieszczenie ludności na obszarze gmin dorzecza Biebrzy (wg stanu na 31.12.2000 r.) 

gminy liczba mieszkańców liczba mieszkańców na 1 
km2 

przeciętna 
liczba 

ludności 
miejsc. 

wiejskich 

liczba wsi 
na 100 
km2 

ogółem miasto wieś ogółem miasto wieś 

Bargłów Kośc. 

Lipsk 

Sztabin 

Grajewo – miasto 

Rajgród 

Szczuczyn 

Grajewo – wieś 

5 854 

6 261 

5 853 

23 060 

5 686 

6 871 

6 408 

- 

2 766 

- 

23 060 

1 694 

3 640 

- 

5 854 

3 495 

5 853 

- 

3 992 

3 231 

6 408 

31 

34 

16 

1 218 

27 

59 

21 

- 

557 

- 

1 218 

48 

275 

- 

31 

19 

16 

- 

23 

32 

21 

158 

117 

119 

- 

117 

95 

114 

20 

17 

14 

- 

20 

33 

18 



Strategia rozwoju zrównowaŜonego miast i gmin dorzecza Biebrzy  
___________________________________________________________________________ 

   
______________________________________________________________________ 

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, 2002 r.                                        

75

Radziłów 

Wąsosz 

Jedwabne 

Przytuły 

Wizna 

Goniądz 

Knyszyn 

Mońki 

Jasionówka 

Jaświły 

Krypno 

Trzcianne 

Dąbrowa Biał. 

Suchowola 

Janów 

Korycin 

Nowy Dwór 

Sidra 

5 405 

4 174 

5 947 

2 269 

4 495 

5 499 

5 139 

16 300 

3 224 

5 841 

4 479 

4 931 

13 669 

7 878 

4 704 

3 634 

3 154 

4 158 

- 

- 

2 005 

- 

- 

1 878 

2 910 

10 936 

- 

- 

- 

- 

6 617 

2 479 

- 

- 

- 

- 

5 405 

4 174 

3 942 

2 269 

4 495 

3 621 

2 229 

5 364 

3 224 

5 841 

4 479 

4 931 

7 052 

5 399 

4 704 

3 634 

3 154 

4 158 

27 

35 

37 

32 

34 

15 

40 

101 

33 

33 

40 

15 

52 

31 

23 

31 

26 

24 

- 

- 

167 

- 

- 

439 

123 

1 428 

- 

- 

- 

- 

292 

96 

- 

- 

- 

- 

27 

35 

27 

32 

34 

10 

21 

35 

33 

33 

40 

15 

29 

23 

23 

31 

26 

24 

135 

190 

88 

113 

160 

125 

111 

128 

179 

243 

299 

183 

138 

108 

109 

96 

150 

104 

20 

19 

30 

28 

21 

8 

19 

27 

19 

14 

13 

8 

21 

22 

21 

32 

17 

23 

Razem: 164 893 57 985 106 908 36 343 24 131 18 

Źródło: Urząd Statystyczny w Białymstoku oraz obliczenia własne 

 

Wśród 25 jednostek gminnych największą liczbą ludności wyróŜnia się gmina miejska 
Grajewo (23,1 tys.) oraz gminy miejsko–wiejskie: Mońki i Dąbrowa Białostocka (16,3 i 13,7 
tys.). W 7 gminach miejsko–wiejskich oraz 5 gminach wiejskich liczba mieszkańców waha 
się w granicach 5 – 8 tys. osób. Pozostałych 10 gmin wiejskich liczy poniŜej 5 tys. ludności, 
przy czym najmniejsze z nich to gminy: Przytuły, Nowy dwór i Jasionówka. 

Średnio w gminie dorzecza Biebrzy zamieszkuje 6,6 tys. osób (w województwie 
podlaskim – 10,4 tys., w kraju – 15,5 tys.), w tym w gminach wiejskich – 4,6 tys. 
(województwo podlaskie – 5 tys. osób). 

Gęstość zaludnienia terenów wiejskich jest silnie zróŜnicowana i zaleŜna od struktury 
gruntów rolnych, a głównie od warunków fizjograficznych i waha się od 10 osób/km2 w 
gminie Goniądz do 40 osób/km2 w gminie Krypno. 

Ogólnie biorąc najsłabiej zaludniony jest obszar Kotliny Biebrzańskiej, zaś gęściej 
zaludnione są obszary Wysoczyzny Kolneńskiej i Białostockiej, posiadające lepsze warunki 
do rozwoju rolnictwa i niŜszy stopień zalesienia. 
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Sieć miejska składa się z 10 miast (województwo podlaskie – 36) róŜnej wielkości. 
Średnio na jedno miasto przypada 5,8 tys. osób (przy średniej w województwie – 20 tys. 
osób, z wyłączeniem największych ośrodków tj. Białegostoku, ŁomŜy i Suwałk – 8,9 tys.).  

Strukturę funkcjonalną miejskiej sieci osadniczej tworzą: 

- powiatowe ośrodki rozwoju – Grajewo, Mońki; 

- miejskie i gminne ośrodki rozwoju  –  Dąbrowa Białostocka, Szczuczyn, Knyszyn, 
Lipsk, Suchowola, Jedwabne, Goniądz, Rajgród.  

Wszystkie miasta wyposaŜone są w sieć wodociągową i kanalizacyjną oraz 
oczyszczalnie ścieków. Z sieci wodociągowej korzysta 70,3 % mieszkańców (miasta w 
województwie – 88 %), a z sieci kanalizacyjnej – 57,9 % (miasta w województwie – 76,4 %). 

Przeciętna wieś na terenie dorzecza Biebrzy liczy 131 mieszkańców i jest zbliŜona do 
przeciętnej wielkości wsi w województwie podlaskim (128 mieszkańców).  

Sieć osadnicza jest niezmiernie rozdrobniona o czym świadczy dominacja wsi 
najmniejszych, przy znikomym udziale miejscowości liczących powyŜej 1 tys. mieszkańców.   

Struktura miejscowości wiejskich według wielkości zaludnienia przedstawia się 
następująco (tab.25): 

 
Tab.25 Struktura miejscowości wiejskich 

liczba mieszkańców liczba wsi % ogółu 

do 100 

100 – 299 

300 – 499 

500 – 999 

powyŜej 1 000 

411 

332 

47 

19 

4 

24,2 

40,9 

5,8 

2,3 

0,5 

 

 W grupie wsi największych, liczących powyŜej 500 mieszkańców znajdują się 
wszystkie wiejskie ośrodki gminne (z wyjątkiem Przytuł) oraz Woźna Wieś i Biebrza w 
gminie Rajgród, Klimaszewnica i Słucz w gminie Radziłów, Ławsk w gminie Wąsosz, 
Mikicin i Zabiele w gminie Jaświły, Długołęka i Ruda w gminie Krypno oraz Nowa Wieś w 
gminie Trzcianne. Największym potencjałem demograficznym (powyŜej 1000 mieszkańców) 
wyróŜniają się cztery wiejskie ośrodki gminne: Wizna (około 1600 osób), Wąsosz (1400), 
Radziłów (1300) i Sztabin (nieznacznie ponad 1000 mieszkańców). 
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Tab.26 Sieć osadnicza gmin dorzecza Biebrzy według liczby mieszkańców w 2000 r. 

gminy liczba jednostek osadniczych 

miasta miejscowości wiejskie 

ogółem wg liczby mieszkańców 

do 50 50 – 99 100-299 300-499 500-
999 

1000 i 
w. 

Bargłów Kośc. 

Lipsk 

Sztabin 

Grajewo – miasto 

Rajgród 

Szczuczyn 

Grajewo – wieś 

Radziłów 

Wąsosz 

Jedwabne 

Przytuły 

Wizna 

Goniądz 

Knyszyn 

Mońki 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Białymstoku oraz materiałów Urzędów Gmin 
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W układzie funkcjonalnym wiejskie jednostki osadnicze tworzą do pewnego stopnia 
usystematyzowaną strukturę hierarchiczną, na którą składają się: 

- wiejskie ośrodki gminne z rozwiniętymi funkcjami usługowymi przypisanymi do tej 
funkcji wraz z funkcjami gospodarczymi (obsługa rolnictwa, lokalny przemysł, 
obsługa komunikacji i turystyki, leśnictwa) – 15 miejscowości; 

- jednostki osadnicze o podstawowym i poszerzonym programie usługowym (w 
zakresie szkolnictwa podstawowego, handlu, usług dla ludności i rolnictwa) – około 
100 miejscowości (od 2 do 6 w kaŜdej gminie); 

- jednostki wyspecjalizowane w zakresie funkcji turystyczno – wypoczynkowych, 
szkolnictwa ponadpodstawowego oraz miejsca kultu religijnego o znaczeniu 
regionalnym – około 20 miejscowości; 

- pozostałe jednostki osadnicze o dominującej funkcji rolniczej, z funkcjami 
uzupełniającymi, najczęściej w zakresie usług elementarnych lub produkcyjnych. 

Przeprowadzona analiza rozmieszczenia ludności i zmian sieci osadniczej w przeszłości 
oraz aktualna sytuacja społeczno–gospodarcza kraju i województwa pozwala stwierdzić, Ŝe 
do głównych uwarunkowań rozwoju osadnictwa gmin dorzecza Biebrzy naleŜą: 

- bariery słabego potencjału demograficznego i społeczno – gospodarczego, w tym 
rynku pracy; 

- sukcesywne zmniejszanie się zatrudnienia w rolnictwie; 

- bariery ochrony środowiska przyrodniczego i rolniczej przestrzeni produkcyjnej; 

- bariery zasobów terenów budowlanych komunalnych, korzystnych do zabudowy w 
głównych ośrodkach miejskich; 

- bariery infrastrukturalne rozwoju, wymagających dla ich pokonania znacznych 
nakładów finansowych; 

- szanse połoŜenia w stosunku do głównych ciągów infrastruktury komunikacyjnej i 
technicznej; 

- szanse połoŜenia w stosunku do najbardziej cennych walorów przyrodniczych 
przydatnych dla rozwoju turystyki i rekreacji, w tym turystyki kwalifikowanej.      

       

6 KOMUNIKACJA  

 UWARUNKOWANIA KOMUNIKACYJNE OBSZARU 
Na system transportowy obszaru dorzecza Biebrzy składają się elementy sieci drogowej 

(drogi krajowe i międzynarodowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe, drogi gminne i leśne 
oraz dojazdy niepubliczne i zakładowe), zaplecza komunikacji samochodowej (techniczne i 
miejsca obsługi podróŜnych tzw. MOP-y, parkingi i stacje paliw), system komunikacji 
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kolejowej z infrastrukturą kolejową, system komunikacji zbiorowej autobusowej, 
komunikacja wodna i lotnicza.  

Dla obszaru dorzecza Biebrzy najistotniejszymi elementami systemu transportowego 
jest  system komunikacji drogowej z zapleczem i komunikacja kolejowa.  

System drogowy północno-wschodniej Polski jest słabo rozwinięty. Obszar ten jest 
zdecydowanie nie doinwestowany, a dostępność komunikacyjna miast i innych elementów 
sieci osadniczej i regionów gospodarczych jest  stosunkowo niska. NaleŜy jednak zauwaŜyć, 
Ŝe obszar dorzecza Biebrzy jest takŜe stosunkowo słabo rozwinięty gospodarczo, a źródła i 
cele ruchu są rozproszone i małe. Z powyŜszymi uwarunkowaniami związane jest istnienie 
stosunkowo małej liczby kolizji komunikacyjnych na analizowanym obszarze. 
Najistotniejszymi problemami komunikacyjnymi obszaru dorzecza Biebrzy są: 

• duŜe obciąŜenie tras tranzytowych przy niskich parametrach technicznych i 
przestrzennych dróg nr 61 i nr 8; 

• niska nośność konstrukcji dróg krajowych, skoleinowanie nawierzchni, 
wyeksploatowanie techniczne warstw ścieralnych dróg krajowych i części dróg 
wojewódzkich; 

• obudowa dróg tranzytowych i brak obejść miast, bezpośrednie wjazdy z dróg 
tranzytowych wyŜszych tras na posesje i działki rolne; 

• brak zaplecza obsługi turystycznej – typowych MOP-ów z bazą hotelową i 
parkingami rekreacyjnymi; 

• brak izolacji ruchów pieszych od jezdni większości dróg wyŜszych klas; 

• zły stan nawierzchni dróg powiatowych i gminnych, liczne odcinki nieutwardzone 
szczególnie w rejonie przygranicznym i na terenach leśnych, 

• niska gęstość dróg gminnych i dojazdowych oraz dróg o nawierzchni twardej na 
terenach rozwiniętej gospodarki gmin; 

• niekorzystne oddziaływanie komunikacji, t.j.: nadmierne natęŜenie hałasu, wibracje 
i spaliny na obszarach zainwestowanych mieszkaniowo i obszarach chronionych,  

• niedorozwój infrastruktury technicznej miast, w tym sieci ulic z oświetleniem, 
odwodnieniem i strefą ruchu pieszego oraz rowerowego na terenach zamieszkania; 

• wyjątkowo niska (w stosunku do średniej krajowej) dostępność do komunikacji 
kolejowej. 
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 DROGI KRAJOWE I WOJEWÓDZKIE 
Podstawową siecią komunikacyjną obszaru dorzecza Biebrzy tworzą następujące drogi 

krajowe i wojewódzkie: 

- droga krajowa nr 8 (E-67) przebiega przez miejscowości gminne i miasta Korycin, 
Suchowola Sztabin (relacja od Białegostoku do Augustowa i Suwałk), łącznie w 
obszarze analizowanym ok. 55 km;   

- droga krajowa nr 61 przebiega przez miejscowości gminne i miasta Szczuczyn, 
Grajewo, Rajgród i Bargłów Kościelny (relacja od ŁomŜy do Augustowa i Suwałk, 
waŜna droga ruchu turystyczno-rekreacyjnego letniego dla obszaru pojezierza 
suwalsko-augustowskiego, łącznie w obszarze analizowanym ok. 57 km; 

- droga krajowa nr 65 przebiega przez miejscowości gminne i miasta Knyszyn, 
Mońki, Grajewo i gminę Goniądz, Korycin, Suchowola Sztabin (relacja od 
Białegostoku do Ełku i dalej do przejścia granicznego Gołdap), waŜna droga dla 
obszaru Mazur i ruchu turystyczno-rekreacyjnego letniego, łącznie w obszarze 
analizowanym ok. 52 km; 

- droga krajowa nr 58 – na analizowaneym obszarze odcinek pomocniczy od 
Szczuczyna w kierunku Białej Piskiej, droga przebiega od drogi nr 61 do Olsztynka, 
waŜna droga dla obszaru Mazur i letniego rucuh turystyczno-rekreacyjnego, łącznie 
w obszarze analizowanym ok. 7 km; 

- droga krajowa nr 64 – na analizowanym obszarze odcinek moŜe być traktowany 
jako element uzupełniający i pomocniczy o relacji od Piątnicy do Wizny, w 
kierunku Starego JeŜewa i do drogi nr 8, droga przebiega przez obszar gminy 
Wizna, stycznie do miejscowości gminnej i docelowo stanowi istotne połączenie 
gospodarcze z kierunku Białegostoku do drogi nr 61 na odcinku od ŁomŜy do 
Ostrołęki i Warszawy lub Płocka łącznie w obszarze analizowanym ok. 8 km.  

Łącznie w obszarze analizowanym przebiega ok. 179 km dróg krajowych. 

Droga krajowa nr 8 (E-67) to waŜny ciąg międzynarodowy od przejścia granicznego w 
Kudowie do przejścia granicznego w Budzisku. Jest ona kwalifikowana jako przyszły 
przebieg drogi ekspresowej Via Baltica. Alternatywnym przebiegiem drogi Via Baltica jest 
ciąg drogi krajowej nr 61 Augustów - ŁomŜa – Zambrów – droga nr 8 do Warszawy z 
ominięciem Białegostoku. Oba przebiegi drogi międzynarodowej (trasą nr 8 lub nr 61) będą 
silnie, równolegle obciąŜone ruchem i funkcją drogi Via Baltica oraz ruchem samochodów 
najcięŜszych typu TIR niezaleŜnie od formalnego zakwalifikowania dróg. Obecna klasa 
funkcjonalna drogi nr 8 – „Gp” to droga główna ruchu przyspieszonego, docelowo klasa S 
(droga ekspresowa) (wg klas wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., Dz.U. Nr 43, poz.430). 

Według ustaleń II Pan Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu (Kreta, 1994 r.) 
dla Europy Środkowej i Wschodniej uzgodniono 10 korytarzy transportowych z których I – 
Helsinki – Talin- Ryga- Kowno-Warszawa („Via Baltica”) dotyczy w części terenu dorzecza 
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Biebrzy. PowyŜszy korytarz dotyczy przebiegu drogi ekspresowej (z ew. przebiegiem drogi 
pomocniczej równoległej) i linii kolejowej na odcinku Trakliszki - Białystok.  

Obszar dorzecza Biebrzy jest obciąŜony na drogach nr 61, nr 8 i nr 65 ruchem 
tranzytowym, międzynarodowym o parametrach ruchu cięŜkiego tj. ruchu KR-5 naciski 
normatywne (obecnie) do 80 i 100 KN/oś. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe drogi te będą obciąŜane 
ruchem kategorii KR-6 i powinny być dostosowane  do nacisków 115 KN/oś. 

Przewidywane maksymalne obciąŜenie ruchem (kategoria ruchu) na pozostałych drogach o 
znaczeniu regionalnym i lokalnym w tym na drogach  powiatowych nie przekroczy kategorii KR 3. 

W Strategii rozwoju województwa podlaskiego wskazano, Ŝe na trasie nr 8 (Korycin, 
Suchowola, Sztabin),  na trasie nr 61 (Szczuczyn, Grajewo, Rajgród) oraz na trasie 65 (w rejonie 
Knyszyna i Goniądza) zostaną zlokalizowane Miejsca Obsługi PodróŜnych (MOP-y typu II i III).  

Drogi krajowe przebiegające przez obszar województwa podlaskiego naleŜą do dróg 
najsłabiej obciąŜonych ruchem w kraju. Większość odcinków jest obciąŜona ruchem o 
wielkości poniŜej 5000 poj./dobę. Nie dotyczy to jednak drogi nr 61 i drogi nr 8 (dawniej nr 
19) gdzie według Generalnego Pomiaru Ruchu z roku 2000 SRD sięgało na niektórych 
odcinkach 6500 poj/dobę. (średnio na drogach międzynarodowych 6261 poj./dobę przy 
wskaźniku wzrostu 2000/1995 w=1,54, na pozostałych drogach krajowych 3557 poj./dobę 
przy wskaźniku wzrostu 2000/1995 w=1,18). Pozostałe drogi wojewódzkie i powiatowe są 
obciąŜone odpowiednio ruchem poniŜej 2000 poj./dobę i 800 poj./dobę co oznacza, Ŝe na 
wymienionych drogach nie jest wyczerpywana przepustowość dróg dwupasowych szerokości 
jezdni 7,0 -  6,0 m.     

Przez obszar gmin dorzecza Biebrzy przebiegają następujące drogi wojewódzkie: 

- droga wojewódzka nr 668 – na analizowanym obszarze przebiega przez miejscowości 
gminne i miasta Jedwabne, Przytuły, Radziłów (relacja od ŁomŜy  do drogi nr 65 na 
terenie gminy Goniądz), łącznie w obszarze analizowanym ok. 42 km; 

- droga wojewódzka nr 648 – na analizowanym obszarze odcinek od miejscowości 
gminnej Przytuły w kierunku Stawisk i drogi nr 61 (relacja od Przytuł do 
Nowogrodu i drogi nr 61), łącznie w obszarze analizowanym ok. 7 km; 

- droga wojewódzka nr 670 – na analizowanym obszarze przebiega przez miejscowości 
gminne i miasta Goniądz, gmina Suchowola, Dąbrowa Białostocka, Nowy Dwór - 
granica państwa obecnie bez przejścia granicznego w rejonie Grodna (relacja od drogi 
65 do drogi nr 8 i dalej jw.), łącznie w obszarze analizowanym ok. 71 km; 

- droga wojewódzka nr 671 – na analizowanym obszarze przebiega przez 
miejscowości gminne i miasta Krypno, Knyszyn, Jasionówka do Korycina i do 
drogi nr 8, łącznie w obszarze analizowanym ok. 37 km; 

- droga wojewódzka nr 672 – na analizowanym obszarze przebiega przez od 
Korycina przez Janów do Sokolan do drogi wojewódzkiej Sokółka-Dąbrowa 
Białostocka nr 673 m. Sokolany, łącznie w obszarze analizowanym ok. 27 km; 
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- droga wojewódzka nr 673 – na analizowanym obszarze przebiega przez 
miejscowości gminne i miasta gmina Dąbrowa Białostocka, Lipsk do drogi nr 644 
prowadzącej do przejścia granicznego dla ruchu turystycznego i tzw. 
„uproszczonego - małego ruchu granicznego” w rejonie Grodna (relacja wzdłuŜ 
wschodniej granicy państwa), łącznie w obszarze analizowanym ok. 35 km, w 
Strategii rozwoju województwa droga nr 673 jest przewidywana do modernizacji z 
budową obejścia m.in. miejscowości Lipsk; 

- droga wojewódzka nr 644 – na terenie analizowanego obszaru nie przebiega przez 
miejscowości gminne i miasta, tylko przez obszar gminy Sztabin i Lipsk do 
przejścia granicznego dla ruchu turystycznego i tzw. „małego ruchu granicznego” 
w rejonie Grodna (relacja od Augustowa do wschodniej granicy państwa), łącznie 
w obszarze analizowanym ok. 25 km. 

Łącznie w obszarze objętym opracowaniem przebiega ok. 244 km dróg wojewódzkich. 
W załoŜeniach rozwoju sieci drogowej województwa podlaskiego drogi wojewódzkie 
powinny być docelowo wzmocnione z dostosowaniem do obciąŜeń 100 KN/oś.  

 

 DROGI POWIATOWE I GMINNE 
 Drogi powiatowe i gminne stanowią bardzo waŜnymi elementami systemu 

transportowego gmin obszaru gmin dorzecza Biebrzy, szczególnie z punktu widzenia 
gospodarki i funkcji lokalnych. Zapewniają one  realizację dogodnych połączeń z układem 
zewnętrznym tj. układem dróg wojewódzkich i krajowych opisanych powyŜej. 

Większość odcinków dróg zaliczonych do lokalnego systemu drogowego gmin tj. drogi 
powiatowe i gminne nie spełniają wymagań (dla swego poziomu klasy) Rozporządzenia 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r (Dz.U. Nr 43, poz.430 w 
zakresie parametrów technicznych i uŜytkowych, liczby włączeń, zasad obsługi terenów 
przyległych itp. Wyjątkiem są niektóre odcinki dróg dojazdowych, dla których wymagania 
normatywne są liberalne. 

 Na terenie ośrodków gminnych i miast analizowanego obszaru brak wymaganego 
docelowo  systemu parkowania w postaci zatok i wydzielonych stref parkowania.   

Uzupełnieniem sieci dróg powiatowych i gminnych są drogi i ulice dojazdowe oraz 
gospodarcze o funkcji „D” o szerokościach jezdni min 5,50 m z izolowanym ruchem pieszym i 
rowerowym, przy szerokości w liniach rozgraniczających minimum 12,0 - 10,0 m (wg 
Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r (Dz.U. Nr 43, 
poz.430 ).  

Obecnie w rejonie obszaru gmin dorzecza Biebrzy brak istotniejszych ciągów 
wydzielonych ścieŜek rowerowych. Docelowo na obszarach rekreacyjnych i w rejonie 
miejscowości gminnych zakłada się konieczność realizacji systemu wydzielonych ścieŜek 
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rowerowych przez wsie, do terenów zieleni i na odcinkach dróg wylotowych, a takŜe 
wszędzie tam gdzie występuje nasilony ruch pojazdów samochodowych.  

W Strategii rozwoju województwa podlaskiego przewidywana jest budowa ponadlokalnych 
tras rowerowych, między innymi trasy Borzymy- Bargłów Kościelny - Augustów z 
odgałęzieniem do m. Rajgród, tras rekreacyjnych w rejonie Goniądza, puszczy Knyszyńskiej z 
odgałęzieniami w kierunku północnym, trasy leśnej wzdłuŜ drogi 664 (od Augustowa w kierunku 
miejscowości Lipsk). Naturalnymi ciągami turystycznymi rowerowymi są drogi wzdłuŜ dolnego 
odcinka Biebrzy – droga z Goniądza do Wizny i z Goniądza do Strękowej Góry.  
 

 KOMUNIKACJA KOLEJOWA 
NajwaŜniejsza dla makroregionu, istniejąca linia kolejowa Warszawa – Białystok jest 

zlokalizowana poza obszarem gmin dorzecza Biebrzy.  

Przez obszar objęty opracowaniem przebiegają następujące linie kolejowe z głównymi 
stacjami w miastach i miejscowościach  według wykazu: 

- linia kolejowa Białystok – Ełk, przebieg przez gminy Krypno, Knyszyn, Mońki, 
Goniądz (stacja Osowiec), Grajewo; 

- linia kolejowa Białystok -  Sokółka – Augustów, przebieg przez gminy Sidra – 
Dąbrowa Białostocka, Sztabin (bez obsługi miejscowości gminnej). 

Łącznie przez gminy dorzecza Biebrzy przebiega ok. 127 km linii kolejowych. Stan 
torów i podtorza linii moŜna określic jako średni. Pas terenu własności PKP jest prawidłowy 
w stosunku do obecnych potrzeb i pozwala na ewentualną rozbudowę i modernizację 
urządzeń kolejowych. Tereny stacyjne są nie doinwestowane, w większości brak 
nowoczesnych zabezpieczeń ruchu, stref przeładunkowych i magazynów stacyjnych, budynki 
i infrastruktura są wyeksploatowane i w złym lub średnim stanie technicznym.  

Z uwagi nierównomierny rozwój sieci kolejowej w regionie, dominujący charakter 
komunikacji kołowej w obszarze gmin dorzecza Biebrzy i rolniczy profil gospodarczy 
obszaru udział transportu kolejowego w ilości zadań przewozowych gmin jest i będzie 
nieznaczny. Na szczególną uwagę zasługuje rozwój funkcji turystycznych (relacje 
rekreacyjne na terenach leśnych) i obsługa gospodarki leśnej obszaru. Główna linia kolejowa 
przebiegająca przez Grajewo pełni typowe funkcje transportowe w zakresie przewozów 
ładunków masowych i transportu osobowego w sieci krajowej.   

W przypadku wzrostu znaczenia transportu kolejowego ciąg dróg powiatowych 
prowadzących do stacji powinien być odpowiednio wzmocniony do nośności min 10 t/oś. Obecnie 
udział transportu kolejowego PKP w systemie transportowym rejonu szacuje się na ok. 5%. 

Linia kolejowa Białystok – Sokółka – Augustów i dalej do Suwałk i granicy państwa 
jest obecnie jednotorową II rzędna linią o  dopuszczalnej  prędkość pociągów 80 km/godzinę.  

 W Strategii rozwoju województwa podlaskiego linia ta przewidywana jest do 
elektryfikacji.  Ponadto linia kolejowa Białystok – Sokółka – Augustów - Suwałki i dalej do 
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granicy państwa jest docelowo przewidywana do pełnej modernizacji jako linia 
międzynarodowa magistralna, z dostosowaniem parametrów do standardów europejskich. 
Wymaga to jednak kosztownej przebudowy torowisk i zapewnienia pełnej izolacji od terenów 
przyległych między innymi przez budowę wiaduktów drogowych nad koleją lub wiaduktów 
kolejowych (etapowo lub wyjątkowo przejazdów strzeŜonych). Na podstawie wstępnej 
analizy przebiegu trasy moŜna takŜe przyjmować, Ŝe konieczna będzie korekta niektórych 
łuków poziomych istniejącego przebiegu linii kolejowej.  

Według ustaleń II Pan Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu (Kreta, 1994 r.) 
dla Europy Środkowej i Wschodniej uzgodniono 10 korytarzy transportowych z których I – 
Helsinki–Talin-Ryga-Kowno-Warszawa („Via Baltica”) przebiega w części terenu przez 
obszar gmin dorzecza Biebrzy. PowyŜszy korytarz dotyczy przebiegu drogi ekspresowej  
( z ew. przebiegiem drogi pomocniczej równoległej ) i linii kolejowej na odcinku Trakliszki – 
Białystok ( odcinek E-75). WyŜej wymieniony odcinek linii kolejowej będzie dostosowany do 
parametrów dwutorowej  linii ekspresowej (V = 160 km/godz., skrzyŜowania z drogami 
dwupoziomowe – bezkolizyjne).  

 

7 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA – STAN 
WYPOSAśENIA W SIECI I URZ ĄDZENIA 

 WODOCIĄGI 
Podstawowym źródłem zaopatrzenia ludności w wodę są wysokiej jakości zasoby wód 

podziemnych. Ich pobór wynosi ponad 62 % ogólnej ilości zuŜywanej wody. Zdecydowana 
większość wód nadaje się po prostym uzdatnieniu do wykorzystania do spoŜycia i do 
wykorzystania na potrzeby gospodarcze. Pod względem składu chemicznego są to wody wodoro-
węglanowe-wapniowe i wodorowęglanowo-magnezowe. Blisko 10 % pobieranych wód 
podziemnych przeznaczanych jest na cele lekkiego przemysłu, w tym przemysłu spoŜywczego. 
Wody powierzchniowe wykorzystywane są równieŜ na potrzeby rolnictwa i leśnictwa. 

Stopień wyposaŜenia gospodarstw domowych w wodociągi i kanalizację naleŜy do 
najniŜszych w kraju. Na omawianym obszarze występuje raŜąca dysproporcja między niemal 
pełnym zwodociągowaniem miast i znaczącym zwodociągowaniem terenów wiejskich, a brakiem 
zorganizowanego odprowadzania i oczyszczania ścieków. Stopień zwodociągowania siecią 
wodociągów komunalnych jest dosyć duŜy w miastach, a zróŜnicowany na terenach wiejskich. 

Długość czynnej sieci wodociągowej całego obszaru dorzecza Biebrzy wynosi 1594,3 
km. Z sieci wodociągowej korzysta ok. 75 % ludności, przy średniej krajowej 91,3 %. W 25 
gminach występuje łącznie 65 stacji wodociągowych ,z czego 4 wymagają modernizacji a 5 
jest w planach do wybudowania. 
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 KANALIZACJA I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW  
Niekorzystnie kształtują się relacje pomiędzy długością sieci wodociągowej a długością 

sieci kanalizacyjnej, szczególnie na obszarach wiejskich. Łączna długość sieci kanalizacyjnej 
na obszarze dorzecza Biebrzy wynosi 207,2 km. Na 25 gmin, 5 nie posiada kanalizacji, ani 
oczyszczalni ścieków.  

Szereg miejscowości posiada mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków w części 
nie spełniające wymogów, jakie obowiązują od l stycznia 2000 roku, szczególnie w zakresie 
redukcji związków biogennych. Podjęte zostały działania inwestycyjne mające na celu 
rozbudowę bądź modernizację istniejących urządzeń. Planowana jest budowa 4 nowych 
oczyszczalni ścieków. 

W wyniku realizacji budowy oczyszczalni ścieków zmniejsza się udział wód nie 
odpowiadających normatywom na korzyść ilości wód II i III klasy czystości, a z ogólnej 
ilości ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych lub do ziemi 95,5 % podlega 
mechaniczno–biologicznemu oczyszczeniu. 
 

 GOSPODARKA ODPADAMI 
W tabelach poniŜej zestawiono dane dla miast i gmin dorzecza Biebrzy dotyczące 

składowisk odpadów komunalnych obejmujące stan formalno-prawny i parametry 
technicznych zalegalizowanych składowisk, ocenę moŜliwości eksploatacji oraz ocenę ich 
stanu technicznego. 

 

Tab.27 Stan formalno-prawny i parametry techniczne zalegalizowanego składowiska 
odpadów komunalnych 

Jednostka 

administracyjna 

/ Lokalizacja 
składowiska 

Parametry techniczne składowiska Stan formalno – prawny Właściciel / 
Zarządca 

składowiska 

Gmina Bargłów 
Kościelny / 

grunty wsi Kroszówka 

⇒ powierzchnia obiektu: 1,72 ha   

⇒ powierzchnia eksploatowana: 1,1 ha 

⇒ objętość całkowita: 9 800 m3  

⇒ objętość wykorzystana: 1 400 m3 (14,3 %) 

⇒ objętość pozostała do eksploatacji:  8 400 m3  

• pozwolenie na 
uŜytkowanie składowiska 
Nr OA-II.7351.b/3/98, 
wydane 30.03.1998 r. 
przez Urząd Rejonowy w 
Augustowie  

Urząd Gminy 
Bargłów 
Kościelny / 
ZGK w 
Bargłowie 
Kościelnym 

Miasto i Gmina 
Dąbrowa 
Białostocka / 
Dąbrowa Białostocka 

⇒ powierzchnia składowiska: 3 ha, w tym komór 
składowych: 1,2 ha 

⇒ całkowita pojemność składowiska: 55 000 [m3] 

⇒ pojemność wykorzystana: 20 000 [m3] 

⇒ wypełnienie składowiska: 36 % 

⇒ pojemność pozostała do eksploatacji: 35 000 [m3] 

• obiekt zalegalizowany Gmina 
Dąbrowa 
Białostocka / 
PGKiM Sp.z 
o.o. w 
Dąbrowie B. 

 

Miasto i Gmina 
Goniądz / m.Łazy 

⇒ powierzchnia terenu przewidziana pod składowisko 
stanowi ok. 2,2 ha, a z wysypiskiem istniejącym 2,8 ha  

⇒ pojemność uŜytkowa składowiska ogółem wynosi 18 900 

• lokalizacja zgodna z 
planem zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Goniądz, zatw. Uchwałą 

Urząd Miasta 
i Gminy w 
Goniądzu / 
ZUK w 
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m3, a całkowita ok. 21 000 m3 (w tym odpowiednio I etap 
9 000 m3 i 10 050 m3 oraz II etap 9 900 m3 i 10 900 m3  

⇒ powierzchnia czaszy w rzucie ogółem 5 530 m2, w tym 
etap I - 2 920 m2 i etap II - 2 610 m2,   

⇒ ilość odpadów nagromadzonych na składowisku wynosi 
ok. 2,5 tys. m3, co stanowi ok. 28 % wypełnienia I etapu 
składowiska 

RN Nr 56/XIX/82 z 1982r. 

• decyzja UANB/8331/5-
2/86 z 16.07.1986 r. 
ustalająca lokalizację 
składowiska odpadów na 
dz. Nr 706/5, 706/6, 
706/7, 707/1, 708/4, 708/5  

Goniądzu 

Gmina Grajewo / 

wieś Koszarówka 

⇒ powierzchnia składowiska: 3 ha, w tym komór 
składowych: 1,9 ha 

⇒ powierzchnia wykorzystana: 1,3 ha  

⇒ całkowita pojemność składowiska: 232 500 [m3] 

⇒ pojemność wykorzystana: 162 500 [m3]  

⇒ wypełnienie składowiska: 70 % 

⇒ pojemność pozostała do eksploatacji: 70 000 [m3] 

• lokalizacja zgodna z 
planem 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Grajewo zatw. Uchwałą 
Nr IX/63/85 z 1985r. 

• w dn. 26.01.1994 r. 
pomiędzy Miastem 
Grajewo a Gminą 
Grajewo zostało zawarte 
porozumienie przejęcia 
składowiska w 
Koszarówce przez Urząd 
Miasta, na mocy ww. 
porozumienia władze 
miejskie umoŜliwiają 
mieszkańcom Gminy 
Grajewo korzystanie z 
ww. składowiska na 
ogólnych warunkach 

Urząd Miasta 
Grajewo / 
PUK Sp. z 
o.o. w 
Grajewie  

Miasto Grajewo / 
wieś Koszarówka 

⇒ powierzchnia składowiska: 3 ha, w tym komór 
składowych: 1,9 ha 

⇒ powierzchnia wykorzystana: 1,3 ha  

⇒ całkowita pojemność składowiska: 232 500 [m3] 

⇒ pojemność wykorzystana: 162 500 [m3]  

⇒ wypełnienie składowiska: 70 % 

⇒ pojemność pozostała do eksploatacji: 70 000 [m3] 

• lokalizacja zgodna z 
planem zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Grajewo zatw. Uchwałą Nr 
IX/63/85 z 1985r. 

• w dn. 26.01.1994 r. 
pomiędzy Miastem 
Grajewo a Gminą Grajewo 
zostało zawarte 
porozumienie przejęcia 
składowiska w Koszarówce 
przez Urząd Miasta,  na 
mocy ww. porozumienia 
władze miejskie 
umoŜliwiają mieszkańcom 
Gminy Grajewo 
korzystanie z ww. 
składowiska na ogólnych 
warunkach 

Urząd Miasta 
Grajewo / 
PUK Sp. z 
o.o. w 
Grajewie  

Gmina Janów / 

m. Janów 

⇒ powierzchnia składowiska 1,7 ha, w tym komór 
składowych 0,7 ha  

⇒ całkowita pojemność składowiska: 50 000 [m3]  

⇒ pojemność wykorzystana: ok. 40 000 [m3]  

⇒ wypełnienie składowiska ok. 80 %  

⇒ pojemność pozostała do eksploatacji: 10 000 [m3] 

• obiekt zalegalizowany   

• spełnia wymogi ustawy o 
odpadach 

Zarząd Gminy 
Janów / 
Związek 
Gmin 
„Kumiałka- 
Biebrza” 

Gmina Jasionówka / 

m. Jasionówka 

⇒ powierzchnia obiektu: 0,8 ha, 

⇒ pozostałe parametry - brak danych 

 

• obiekt zalegalizowany  

• nie spełnia wymogów 
określonych w Ustawie o 
odpadach 

Urząd Gminy 
Jasionówka /  
PUH MPO 
Sp. z o.o.  w 
Białymstoku 

Gmina Jaświły / 

grunty wsi Jaświły 

⇒ powierzchnia obiektu: 0,45 ha  

⇒ w tym komór składowych: 0,35 ha 

⇒ wypełnienie: szacunkowo około 40 % 

⇒ pozostałe parametry - brak danych 

• obiekt nie spełnia 
wymogów Ustawy o 
odpadach 

Urząd Gminy 
Jaświły 

Miasto i Gmina 
Jedwabne / 

⇒ powierzchnia składowiska: 4 ha  • obiekt zalegalizowany   Urząd Miejski 
w Jedwabnem 
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m. Korytki Borowe ⇒ powierzchnia wykorzystana: 1 ha   

⇒ całkowita pojemność składowiska: 120 000 [m3]  

⇒ pojemność wykorzystana: 40 000 [m3] 

⇒ wypełnienie składowiska: 30 %  

⇒ pojemność pozostała do eksploatacji: 80 000 [m3] 

• posiada odpowiednie 
decyzje 

/ KZB w 
Jedwabnem 

Miasto i Gmina 
Knyszyn / kol. 
Knyszyn 

⇒ powierzchnia składowiska: 2,0 ha, w tym komór 
składowych: 1,2 ha,  

⇒ powierzchnia wykorzystana: 0,6 ha,  

⇒ całkowita pojemność składowiska: 60 000 [m3],  

⇒ pojemność wykorzystana: 7500 [m3]; wypełnienie 
składowiska: 12,5 %,  

⇒ pojemność pozostała do eksploatacji: 52 500 [m3]  

• obiekt zalegalizowany Urząd Miasta 
i Gminy 
Knyszyn / 
ZGKiM w 
Knyszynie 

Gmina Korycin / 

składowisko 
międzygminne w 
Janowie (na terenie 
gminy Janów) 

⇒ powierzchnia składowiska: 1,7 ha, w tym komór 
składowych: 0,7 ha  

⇒ całkowita pojemność składowiska: 50 000 [m3]  

⇒ pojemność wykorzystana: ok. 40 000 [m3]  

⇒ wypełnienie składowiska ok. 80 %  

⇒ pojemność pozostała do eksploatacji: 10 000 [m3]  

• obiekt zalegalizowany  

• spełnia wymogi Ustawy 
o odpadach  

Zarząd Gminy 
Janów / 
Związek 
Gmin 
„Kumiałka- 
Biebrza"  

Gmina Krypno / wieś 
Zastocze 

⇒ powierzchnia obiektu: 1,25 ha, w tym komór 
składowych: 0,6 ha 

⇒ powierzchnia wykorzystana: 0,3 ha 

⇒ całkowita pojemność składowiska: 24 000 m3 

⇒ pojemność wykorzystana: 6 000 m3, wypełnienie 
składowiska: 25 % 

⇒ pojemność pozostała do eksploatacji: 18 000 m3 

• obiekt zalegalizowany  

• spełnia wymogi Ustawy 
o odpadach  

Urząd Gminy 
Krypno 

Miasto i Gmina 
Lipsk / m. Kol. Lipsk 

⇒ powierzchnia składowiska: 1,02 ha, w tym komór 
składowych: 0,8 ha  

⇒ powierzchnia wykorzystana: 0,3 ha  

⇒ całkowita pojemność składowiska: 35 700 [m3] 

⇒ pojemność wykorzystana: 20 000 [m3]; wypełnienie 
składowiska: 56 % 

⇒ pojemność pozostała do eksploatacji: 15 700 [m3] 

• lokalizacja zgodna z 
planem 
zagospodarowania 
przestrzennego Lipska  
zatw. Uchwałą GRN Nr 
XIV/38/80 z 1980 r.  

• decyzja GTK.I.222-
4/87/C z 15.06.1987 r. 
ustalająca lokalizację 
składowiska odpadów 
na dz. nr 112 

• decyzja UW w 
Suwałkach nr UAn-
N2/8381/15/6/87 z 
31.08.1987 r. -  
pozwolenie na budowę 
wysypiska 

Urząd Miejski 
w Lipsku / 
ZGK w 
Lipsku 

Miasto i Gmina 
Mońki / m. 
Świerzbienie  

⇒ powierzchnia składowiska: 3,03 ha, powierzchnia 
wykorzystana: 1,44 ha  

⇒ całkowita pojemność składowiska: 286 000 [m3]  

⇒ pojemność wykorzystana: ok. 143 000 [m3]  

⇒ wypełnienie składowiska: 50 %  

⇒ pojemność pozostała do eksploatacji: 143 000 [m3]  

• obiekt zalegalizowany Miasto i 
Gmina Mońki 
/ ZGKiM w 
Mońkach  

Gmina Nowy Dwór / 
grunty  wsi Nowy 
Dwór 

⇒ powierzchnia składowiska: 1,04 ha  

⇒ powierzchnia wykorzystana 0,22 ha   

⇒ całkowita pojemność składowiska: 11 976 [m3],  

⇒ pojemność wykorzystana: 5 400 [m3]  

• obiekt zalegalizowany  

• lokalizacja zgodna z 
miejscowym planem 
zagospodarowania 
przestrzennego  

Urząd Gminy 
Nowy Dwór / 
Zakład 
Komunalny 
Nowy Dwór 
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⇒ wypełnienie składowiska: 45 % 

⇒ pojemność pozostała do eksploatacji: 6 576 [m3]  

Gmina Przytuły /  

brak gminnego 
składowiska  

Gmina Przytuły nie posiada zalegalizowanego składowiska gminnego komunalnych odpadów stałych. Odpady 
te wywoŜone są z terenu gminy Przytuły na zalegalizowane składowisko w m. Radziłów - na terenie sąsiedniej 
gminy Radziłów (w odległości ok. 10 km od Przytuł).  

Gmina Radziłów / m. 
Radziłów 

⇒ powierzchnia składowiska: 1,1 ha 

⇒ powierzchnia wykorzystana: 0,7 ha 

⇒ całkowita pojemność składowiska: 18 000 [m3] 

⇒ pojemność wykorzystana: 5 400 [m3] 

⇒ wypełnienie składowiska: 30 % 

⇒ pojemność pozostała do eksploatacji: 12 600 [m3] 

• obiekt zalegalizowany, 
posiada odpowiednie 
decyzje 

właścicielem i 
zarządcą jest 
Urząd Gminy 
Radziłów 

Miasto i Gmina 
Rajgród / 

wieś Wojdy  

⇒ powierzchnia: 2,9 ha 

⇒ pozostałe parametry - brak danych 

 

• lokalizacja zgodna z 
planem 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta  

• Uchwała Nr 
XXX/139/97 RM w 
Rajgrodzie z 16.09.1997 
r. - zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego   

• decyzja Nr WAB-7353-
6-1/2000 - pozwolenie 
na uŜytkowanie 
składowiska  

Urząd Miasta 
i Gminy 
Rajgród / 
ZGKiM 
Rajgród  

Gmina Sidra / m. 
Sidra-Zalesie 

⇒ powierzchnia składowiska: 0,9 ha - cały obiekt, z tego 
0,35 ha - do bezpośredniego składowania  odpadów   

⇒ całkowita pojemność składowiska: 9 600 [m3]  

⇒ pojemność wykorzystana: 1 000 [m3]  

⇒ wypełnienie składowiska: ok. 10 %  

⇒ pojemność pozostała do eksploatacji:  8 600 [m3]  

• obiekt zalegalizowany  

• lokalizacja zgodna z 
planem 
zagospodarowania 
przestrzennego  

Urząd Gminy 
Sidra / 
ZOGKiM w 
Sidrze 

Miasto i Gmina 
Suchowola / 

- wysypisko w 
Suchowoli 

 

 

 

 

- nowe składowisko z 
MZUiSOS w m. 
Poświętne 

 

 

wysypisko w Suchowoli:  

- powierzchnia: 0,44 ha  

 

 

 

MZUiSOS w Poświętnym: 

- powierzchnia obiektu: 1,8 ha 

- komory składowiska: 0,82 ha    

- pojemność geometryczna: 76 tys. m3  

 

 

- wysypisko gminne w 
Suchowoli:  

obiekt nie spełnia wymogów 
ustawy o odpadach - 
wyłączenie z eksploatacji w 
2001r., do rekultywacji w 
2002r. 

- MZUiSOS w Poświętnym:  

obiekt zalegalizowany, 
posiada odpowiednie decyzje 
na lokalizację i budowę; po 
uzyskaniu decyzji na 
uŜytkowanie zostanie 
uruchomiony  

Urząd Miasta 
i Gminy 
Suchowola 

Miasto i Gmina 
Szczuczyn / m. 
Szczuczyn 

⇒ powierzchnia składowiska: 1,5 ha, w tym komór 
składowych: 0,9 ha 

⇒ całkowita pojemność składowiska: 50 000 [m3] 

⇒ pojemność wykorzystana: 5000 [m3]; wypełnienie 
składowiska: 10 % 

⇒ pojemność pozostała do eksploatacji: 45 000 [m3] 

• obiekt zalegalizowany, 
posiada odpowiednie 
decyzje  

Urząd Miejski 
w 
Szczuczynie / 
WPK Sp. z 
o.o. w 
Szczuczynie 

Gmina Sztabin / Brak jest zalegalizowanego gminnego składowiska odpadów. Eksploatowany obiekt we wsi Kunicha został 
zamknięty w 1996r., odpady przykryte warstwą ziemi, wykonano nasadzenia drzew. Urząd Rejonowy w 
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brak gminnego 
składowiska 

Augustowie nie wniósł zastrzeŜeń do przeprowadzonego sposobu zagospodarowania gruntów (Nr OG.II.6014-
1/1/98 z  4.08.1998 r.). 

Gmina Trzcianne / 

m. Nowa Wieś 

⇒ powierzchnia obiektu: 1 ha, w tym komór składowych: 
0,432 ha  

⇒ powierzchnia wykorzystana 0,2 ha  

⇒ całkowita pojemność: 21 600 [m3] 

⇒ pojemność wykorzystana: 6 000 [m3] 

⇒ wypełnienie: ok. 28 % 

⇒ pojemność pozostała do eksploatacji: 15 600 [m3] 

• obiekt zalegalizowany Urząd Gminy 
Trzcianne 

Gmina Wąsosz / m. 
Wąsosz Komosewo 

⇒ powierzchnia obiektu: 1,49 ha, w tym komór 
składowych: 1,15 ha 

⇒ powierzchnia wykorzystana: 1 ha 

⇒ całkowita pojemność składowiska: 24 000 m3 

⇒ pojemność wykorzystana: 9 100 m3, wypełnienie 
składowiska: 38 % 

⇒ pojemność pozostała do eksploatacji: 14 900 m3 

• lokalizacja obiektu 
zgodna z miejscowym 
planem 
zagospodarowania 
przestrzennego 

Urząd Gminy 
Wąsosz 

Gmina Wizna / 

na pograniczu wsi 
Wizna i Małachowo 

⇒ powierzchnia wysypiska: 1,12 ha  

⇒ powierzchnia wykorzystana: 1,12 ha  

⇒ całkowita pojemność: 4 800 [m3] 

⇒ pojemność wykorzystana: 3 600 [m3]; wypełnienie: 75 % 

⇒ pojemność pozostała do eksploatacji:  1 200 [m3]  

• brak decyzji o 
pozwoleniu na budowę 
dostosowanej do 
wymogów ustawy o 
odpadach 

• lokalizacja jest zgodna z 
miejscowym planem 
zagospodarowania 
przestrzennego   

Urząd Gminy 
Wizna 

• wg informacji uzyskanych z Urzędu Miasta / Gminy z ankiet i w trakcie wizji lokalnych 

 

Tab.28 Ocena moŜliwości eksploatacji zalegalizowanego składowiska odpadów komunalnych    

Jednostka 

administracyjna 

/ lokalizacja 
składowiska   

Rozpoczęcie i 
przewidywane  
zakończenie 
eksploatacji 

Ocena moŜliwości eksploatacji do 2010r. (konieczność 
modernizacji, rekultywacji, zamknięcia obiektu) 

Składowanie 
selektywne 
odpadów 

Monitorin
g / dozór 

składowisk
a 

Gmina Bargłów 
Kościelny / grunty wsi 
Kroszówka 

1998 – 2010 r. • moŜliwa eksploatacja do 2010 r.,  

• składowisko podzielone jest na 2 sektory, obecnie 
wykorzystywany jest sektor I - przewidziana 
eksploatacja do 2010r., 

• po 2010r. planowane powiększenie składowiska o 
przyległy teren - nie jest to wskazane; po 2010r. zaleca 
się współuŜytkowanie PZUOK w Augustowie  

część 
odpadów jest 
segregowana 

piezometry 
3szt., 
φ=100mm, 
gł. 4,5-5m / 
dozór jest 
7.00-17.00 

Miasto i Gmina 
Dąbrowa Białostocka / 
Dąbrowa Białostocka 

1997 – 2011 r. • obiekt nie wymaga modernizacji,  

• eksploatacja będzie prowadzona etapowo: kwatera I - 8 
lat (1997-2005 r.), kwatera II - 6 lat (2006-2011 r.), 

• moŜliwe jest tu wydłuŜenie czasu eksploatacji do 2015 
r. poprzez zastosowanie składowania nadpoziomowego 

b.d. jest dozór 

Miasto i Gmina 
Goniądz / m. Łazy 

1996- 2010 r. 

 

• okres uŜytkowania składowiska w Łazach przewidziany 
w dokumentacji: 14 lat, w tym etap I - 7 lat i etap II - 7 
lat; zrealizowano etap I (eksploatację przewiduje się do 
roku 2002),   

• przewidywany rok zakończenia eksploatacji 
składowiska - II etapu: 2010 r. 

• obiekt wymaga modernizacji i rozbudowy oraz 
rekultywacji wyeksploatowanej części  

brak dozór od 
8.00 do 
17.00 
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Gmina Grajewo / wieś 
Koszarówka 

1992 – 2005 r. • 2005-6 r. rekultywacja  wyeksploatowanej części 
obiektu (techniczna i biologiczna) 

• do 2005 r. rozbudowa obiektu z lokalizacją tu MZUOK   

brak monitoring 
-brak / 
dozór - jest 

Miasto Grajewo / wieś 
Koszarówka 

1992 – 2005 r. • 2005-06 r. rekultywacja  wyeksploatowanej części 
obiektu (techniczna i biologiczna) 

• do 2005 r. rozbudowa obiektu z lokalizacją tu MZUOK  

brak monitoring 
-brak /  

dozór - jest 

Gmina Janów / 

m. Janów 

1992 – 2004 r. • do 2004 r. eksploatować składowisko międzygminne w 
Janowie; moŜliwe wydłuŜenie eksploatacji do 2007 r. 
poprzez zastosowanie składowania nadpoziomowego  

• po 2004 r. wyłączyć składowisko z eksploatacji i 
zrekultywować   

• po 2004 r. przystąpić do wspólnej eksploatacji z 
gminami Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza" 
składowiska w MZUiSOS w Poświętnym (gmina 
Suchowola) 

w boksach na 
odpady 
segregowane 

badania 
składu 
odcieków - 
wykonywa
ne / dozór - 
jest  

Gmina Jasionówka / 
m. Jasionówka 

1984 – 2005 r. • wskazane zapełnić do 2005 r. komorę składowania, a po 
2005 r. wysypisko wyłączyć z eksploatacji i 
zrekultywować  

brak brak 

Gmina Jaświły / 

na gruntach wsi Jaświły 

1986 – 2010 r* 

 

do 2005 r. - z 
uwagi na brak 
zabezpieczeń 
środowiska i 
infrastruktury 
technicznej 

• wskazane byłoby do 2005 r. obiekt wyłączyć z 
eksploatacji i zrekultywować; wykonanie modernizacji 
wysypiska w celu dostosowania do wymogów 
prawnych byłoby znacznym obciąŜeniem dla budŜetu 
gminy (ponad 300 tys. zł), a ponadto nie jest wskazane 
z uwagi na regionalizację gospodarki odpadami,  

• po 2005 r. zaleca się współuŜytkowanie przez gminę 
najbliŜszego MZUOK   

brak brak 
monitoring
u / brak 
dozoru 

Miasto i Gmina 
Jedwabne / m. Korytki 
Borowe 

1992 – 2032 r. • składowisko po modernizacji moŜe być wykorzystane 
do dalszej eksploatacji 

• wskazane przyspieszenie zapełniania obiektu poprzez 
wspólne uŜytkowanie z sąsiednimi gminami 

• sugeruje się zapełnienie obiektu do 2010r., wyłączenie 
z eksploatacji i rekultywację oraz przystąpienie do 
współuŜytkowania najbliŜszego MZUOK ze 
składowiskiem regionalnym 

brak prowadzon
e są 
badania 
składu 
odcieków /  

brak 
dozoru 

Miasto i Gmina 
Knyszyn / kol. 
Knyszyn 

1995 – 2015 r. • obiekt spełnia wymogi ochrony środowiska, moŜliwa 
dalsza eksploatacja,  

• pojemność pozostała do eksploatacji wystarczy na 
potrzeby miasta i gminy   

wydzielane 
są złom, 
makulatura, 
folia 

są 
piezometry 
/ dozór - 
jest 

Gmina Korycin / 

składowisko 
międzygminne w 
Janowie (na terenie 
gminy Janów) 

1992 – 2004 r. • do 2004 r. eksploatować składowisko międzygminne w 
Janowie; moŜliwe wydłuŜenie czasu eksploatacji do 
2007r.  poprzez zastosowanie składowania 
nadpoziomowego  

• po 2004 r. wyłączyć składowisko w Janowie z 
eksploatacji i zrekultywować  

• po 2004 r. przystąpić do wspólnej eksploatacji z 
gminami Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza" 
składowiska w MZUiSOS w Poświętnym (na terenie 
gminy Suchowola)  

w boksach na 
odpady 
segregowane 

prowadzon
e badania 
składu 
odcieków / 
jest dozór  

Gmina Krypno / 

wieś Zastocze 

1997 – 2007 r. • moŜliwa eksploatacja do 2007 r., 

• pojemność obiektu wystarczająca na potrzeby gminy na 
przewidziany okres eksploatacji, 

• po 2007r. składowisko wyłączyć z eksploatacji i 
zrekultywować i przystąpić do współuŜytkowania 
najbliŜszego MZUOK 

boksy na 
surowce 
wtórne 

piezometry 
i  badania  
odcieków - 
są / jest 
dozór 

Miasto i Gmina Lipsk 
/ m. Kol. Lipsk 

1990 – 2005 r. • konieczność rekultywacji i modernizacji 

• docelowo wskazane korzystanie z najbliŜszego 
MZUOK   

brak brak 
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Miasto i Gmina Mońki 
/ m. Świerzbienie  

1980 – 2008 r. • w 2004 r. modernizacja z rekultywacją części 
zapełnionej i realizacja rozbudowy z wykonaniem 
odpowiednich zabezpieczeń środowiska,  

• w celu przedłuŜenia moŜliwości eksploatacji wskazane 
doposaŜenie w kompaktor, segregacja  odpadów i 
kompostowanie bioodpadów;  

• moŜliwa lokalizacja MZUOK   

brak monitoring 
- brak / 
dozór - jest 

Gmina Nowy Dwór / 
grunty wsi Nowy Dwór  

1991 – 2008 r. • eksploatacja do 2008 r.,  po 2008 r. obiekt wyłączyć z 
eksploatacji i zrekultywować,  

• w l. 2006-2008 nie jest wskazana budowa nowego 
składowiska gminnego, a partycypacja w utworzeniu 
MZUOK ze składowiskiem międzygminnym  

brak brak  

Gmina Przytuły / 

brak gminnego 
składowiska 

Gmina Przytuły nie posiada zalegalizowanego składowiska gminnego komunalnych odpadów stałych. Odpady 
te wywoŜone są z terenu gminy Przytuły na zalegalizowane składowisko w m. Radziłów - na terenie sąsiedniej 
gminy Radziłów (w odległości ok. 10 km od Przytuł). 

Gmina Radziłów / m. 
Radziłów 

1996 – 2016 r.* 

 

*z obliczeń 
wynika 2008 r.  

• przy braku stałego uŜytkowania na składowisku 
odpowiedniego sprzętu do zagęszczania odpadów oraz 
zbiórki selektywnej odpadów nastąpi szybsze niŜ 
załoŜono zapełnienie składowiska 

• z uzyskanych danych obliczono czas eksploatacji 
obiektu do 2008 r.  

brak  brak  

Miasto i Gmina 
Rajgród / wieś Wojdy  

2000 – 2020 r.* 

*moŜliwości 
terenowe 20 lat 

• stan techniczny dobry, moŜliwa eksploatacja do 2010 r.,  

• po 2010 r. wskazane współuŜytkowanie MZUOK w 
Grajewie ze składowiskiem regionalnym  

boksy na 
surowce 
wtórne 

piezometry, 
badania 
składu 
odcieków 

Gmina Sidra /  

m. Sidra 

1996 – 2016 r. • moŜliwa eksploatacja przez gminę do 2016 r. zgodnie z 
załoŜeniami dokumentacji technicznej (dobry stan 
techniczny obiektu i znaczna rezerwa pojemności), 
jednak z uwagi na koszty eksploatacyjne i 
regionalizację gospodarki odpadami wskazane jest 
przyspieszenie zapełniania obiektu poprzez 
udostępnienie na zasadach komercyjnych gminom 
sąsiednim,  

• po 2010 r. wskazane wyłączyć składowisko z 
eksploatacji, zrekultywować i przystąpić do 
współuŜytkowania najbliŜszego MZUOK  

w boksach na 
surowce 
wtórne 

brak badań 
odcieków / 
jest dozór 

Miasto i Gmina 
Suchowola / 

 

• wysypisko: m. 
Suchowola 

 

 

• nowe składowisko 
z MZUiSOS w 
Poświętnym 

 

 

• składowisko 
międzygminne w 
Janowie  

 

 

 

w Suchowoli 

do 2001r. 

 

w Poświętnym 

2004 – 2032 r. 

 

 

 

 w Janowie   

do 2004 r. 

 

 

 

• do rekultywacji w 2002 r. 

 

 

• obiekt w budowie: MZUiSOS z międzygminnym 
składowiskiem odpadów 

 

 

 

• eksploatacja do 2004 r., moŜliwe wydłuŜenie 
eksploatacji o 3 lata (do 2007 r.) poprzez składowanie 
nadpoziomowe 

 

 

 

brak 

 

 

przewidziane 
- realizacja 
sortowni 

 

 

boksy na 
odpady 
segregowane  

 

 

 

brak 

 

 

piezometry 
/ budynek 
adm.-
socjalny 

 

badania 
odcieków / 
dozór  - jest 

Miasto i Gmina 
Szczuczyn / m. 
Szczuczyn 

2000 – 2010 r. • moŜliwa eksploatacja, nie występuje konieczność 
modernizacji,  

• pojemność pozostała do eksploatacji wystarczająca na 
potrzeby miasta i gminy do 2010 r.  

wydzielane 
surowce 
wtórne 

prowadzon
e są 
badania 
składu 
odcieków / 
jest dozór 

Gmina Sztabin /   Brak zalegalizowanego gminnego składowiska odpadów komunalnych stałych. Dotychczasowe składowisko 
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brak gminnego 
składowiska   

gminne w m. Kunicha zostało zamknięte w 1996 r., odpady przykryte warstwą ziemi, wykonane nasadzenia 
drzew. Urząd Rejonowy w Augustowie nie wniósł zastrzeŜeń do przeprowadzonego sposobu 
zagospodarowania gruntów (Nr OG.II.6014-1/1/98 z  4.08.1998r.). 

Gmina Trzcianne / 

m. Nowa Wieś 

1992 – 2010 r. • wskazane byłoby do 2005 r. zakończyć eksploatację i 
wykonać rekultywację obiektu, 

• kontynuacja eksploatacji wymagałaby modernizacji 
obiektu, co nie jest wskazane z uwagi na: znaczny koszt 
dla gminy (0,5 mln zł) oraz regionalizację gospodarki 
odpadami  

brak brak 
monitoring
u / jest 
dozór 

Gmina Wąsosz / m. 
Wąsosz 

1995 –2015 r. • I - w celu kontynuacji eksploatacji niezbędna jest 
modernizacja obiektu i rekultywacja wyeksploatowanej 
części, pojemność pozostała do eksploatacji wystarczy 
dla gminy do 2015 r. 

• II – z uwagi na regionalizację gospodarki odpadami 
wskazane jest przyspieszenie zapełnienia składowiska, 
wyłączenie z eksploatacji po 2005 r. i rekultywacja  

• po 2005 r. wskazane jest przystąpić do 
współuŜytkowania MZUOK w Grajewie   

brak brak badań 
odcieku / 
dozór jest  

Gmina Wizna /  

na pograniczu wsi 
Wizna i Małachowo 

1985 – 2003 r. • obiekt nie spełnia obowiązujących wymogów ochrony 
środowiska  

• po 2003 r. obiekt do wyłączenia z eksploatacji i 
rekultywacji  

brak brak 

• wg informacji uzyskanych z Urzędu Miasta / Gminy z ankiet i w trakcie wizji lokalnych 

• MZUOK - Międzygminny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych, MZUiSOS - Międzygminny Zakład Utylizacji i 
Składowania Odpadów Stałych  

 

Tab.29 Ocena stanu technicznego zalegalizowanego składowiska odpadów komunalnych   

Jednostka 

administracyjna / 
lokalizacja 

składowiska 

WyposaŜenie techniczne, zaopatrzenie w media / Zastosowane bariery 
ochronne 

Ocena stanu technicznego obiektu 

Gmina Bargłów 
Kościelny / grunty 
wsi Kroszówka 

• wyposaŜenie składowiska: brodzik dezynfekcyjny, budynek 
portierni, utwardzony betonem plac manewrowy,   doprowadzona 
woda, prąd - linia napowietrzna (oświetlenie), uszczelnienie niecki 
4600m2 folią PEHD 2mm, drenaŜ d=50 i 100mm, zbiornik odcieków 
10m3, wały osłonowe, ogrodzenie, zieleń ochronna, piezometry  

• sprzęt do zagęszczania odpadów - ciągnik DT-75  

• dobry stan techniczny obiektu 

• nie wymaga modernizacji 

• wskazane wykonanie boksów 
na segregowane odpady 
uŜytkowe  

Miasto i Gmina 
Dąbrowa 
Białostocka / 
Dąbrowa Białostocka 

 

• uszczelnienie składowiska: zwały gliny naturalne 

• składowisko wyposaŜono w: drenaŜ odcieków, zbiornik na odcieki, 
instalację odgazowującą, rowy opaskowe, ogrodzenie, zieleń 
ochronną, wały osłonowe, budynek socjalno-biurowy, brodzik 
dezynfekcyjny 

• przyjmowane na składowisko odpady nie są waŜone (brak wagi 
samochodowej) 

• sprzęt uŜytkowany na składowisku do zagęszczania odpadów: 2 
spychacze gąsienicowe typu DT-75 

• składowisko jest odpowiednio oznakowane 

• długość drogi dojazdowej: 5 km; odległość od składowiska: 
wodociągu: 1,5 km, kanalizacji sanitarnej: 5 km, linii elektrycznej: 
1,5 km, stacji transformatorowej: 1,5 km 

• stan techniczny obiektu dobry, 
nie wymaga modernizacji  

• realizacja II etapu - 
wykonanie: rozbudowy 
infrastruktury technicznej i 
uszczelnienia geomembraną  

 

 

Miasto i Gmina 
Goniądz / m. Łazy 

• kwatery składowiska (dno i skarpy czaszy) uszczelnione są 
atestowaną folią PEHD  

• drenaŜ z rur PEHD d=160 mm drenarskich do odprowadzania 
odcieku - realizowany etapowo wraz z czaszą wysypiska z dwiema 
studniami na końcówkach drenaŜu do odprowadzania biogazu do 
atmosfery, zbiornik odcieku o pojemności 28 m3, zbiornik ścieków 

• stan techniczny dobry, 

• konieczność wykonania 
boksów na odpady 
segregowane  
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deszczowych i p.poŜ., brodzik dezynfekcyjny, plac gromadzenia 
surowców wtórnych - zasieki na kontenery surowców wtórnych, 
zbiornik ścieków sanitarnych dwukomorowy o poj. 4,31 m3, 
zbierający równieŜ ścieki popłuczne z brodzika dezynfekcyjnego, 
wiata na sprzęt, adaptacja istniejącego budynku administracyjno-
socjalnego, drogi i place manewrowe na składowisku, oświetlenie, 
ogrodzenie z siatki,  

• na wyposaŜeniu składowiska znajduje się spychacz gąsienicowy i 
prasa do makulatury  

Gmina Grajewo / 
wieś Koszarówka 

• dno składowiska i skarpy są uszczelnione warstwą gliny (dno - 50 
cm, skarpy - 20 cm), 

• teren obiektu jest odwadniany drenaŜem do czasowych rowów z 
odstojnikami, 

• składowisko jest odpowiednio oznakowane, 

• przyjmowane na składowisko odpady nie są waŜone (brak wagi 
samochodowej), 

• sprzęt uŜytkowany na składowisku do zagęszczania odpadów: 
spychacz gąsienicowy DT-75, 

• brak odpowiedniej infrastruktury technicznej, w tym brak 
infrastruktury umoŜliwiającej segregację i kompostowanie odpadów, 

• brak odpowiednich zabezpieczeń chroniących środowisko, 

• brak monitoringu środowiska, 

• długość drogi dojazdowej wynosi 3,5 km; odległość od składowiska 
wodociągu: 0,5 km, linii elektrycznej 0,1 km 

• stan techniczny obiektu nie 
spełnia wymogów ochrony 
środowiska  

• do 2005r. konieczne będzie: 
zakończenie eksploatacji i 
rekultywacja zapełnionej 
części oraz  rozbudowa 
obiektu z wykonaniem 
odpowiednich zabezpieczeń 
chroniących środowisko, 
m.in.: uszczelnienie folią, 
drenaŜ,  odgazowanie, 
zbiornik odcieków, brodzik 
dezynfekcyjny, pas zieleni 
ochronnej, piezometry i in. 

• zaleca się tu zrealizować 
MZUOK z kompostownią i 
sortownią odpadów i punktem 
okresowego gromadzenia 
odpadów niebezpiecznych  

Miasto Grajewo / 
wieś Koszarówka 

• dno składowiska i skarpy są uszczelnione warstwą gliny (dno - 50 
cm, skarpy - 20 cm), 

• teren obiektu jest odwadniany drenaŜem do czasowych rowów z 
odstojnikami, 

• składowisko jest odpowiednio oznakowane, 

• przyjmowane na składowisko odpady nie są waŜone (brak wagi 
samochodowej), 

• sprzęt uŜytkowany na składowisku do zagęszczania odpadów: 
spychacz gąsienicowy DT-75, 

• brak odpowiedniej infrastruktury technicznej, w tym brak 
infrastruktury umoŜliwiającej segregację i kompostowanie odpadów, 

• brak odpowiednich zabezpieczeń chroniących środowisko, 

• brak monitoringu środowiska, 

• długość drogi dojazdowej wynosi 3,5 km; odległość od składowiska 
wodociągu: 0,5 km, linii elektrycznej 0,1 km 

• stan techniczny obiektu nie 
spełnia wymogów ochrony 
środowiska  

• do 2005r. konieczne będzie: 
zakończenie eksploatacji i 
rekultywacja zapełnionej 
części oraz  rozbudowa 
obiektu z wykonaniem 
odpowiednich zabezpieczeń 
chroniących środowisko, 
m.in.: uszczelnienie folią, 
drenaŜ,  odgazowanie, 
zbiornik odcieków, brodzik 
dezynfekcyjny, pas zieleni 
ochronnej, piezometry i in. 

• zaleca się tu zrealizować 
MZUOK z kompostownią i 
sortownią odpadów i punktem 
okresowego gromadzenia 
odpadów niebezpiecznych  

Gmina Janów / 

m. Janów 

• obiekt posiada uszczelnienie folią polietylenową dwuwarstwową, 

• składowisko wyposaŜono w: drenaŜ odcieków, zbiornik na odcieki, 
ogrodzenie, budynek gospodarczy, brodzik dezynfekcyjny, przyłącze 
wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, oświetlenie, instalację 
elektryczną, utwardzony plac manewrowy, boksy na surowce wtórne, 
brak wagi samochodowej,  

• sprzęt uŜytkowany na składowisku do zagęszczania odpadów: 
spychacz DT-80, 

• składowisko jest odpowiednio oznakowane, 

• długość drogi dojazdowej: 0,5 km; odległość od składowiska: 
wodociągu: 0 km, kanalizacji sanitarnej: 0 km, linii elektrycznej 0 
km, stacji transformatorowej 0,9 km  

• stan techniczny dobry,  

• obiekt posiada odpowiednie 
wyposaŜenie w infrastrukturę 
techniczną i zabezpieczenia 
środowiska,  

• spełnia wymogi ustawy o 
odpadach   

Gmina Jasionówka / 

m. Jasionówka 

• rodzaj uszczelnienia: glina   

• obiekt wyposaŜono w: ogrodzenie, zieleń ochronną, wały osłonowe, 
pomieszczenie gospodarcze,   

• brak odpowiedniej 
infrastruktury i zabezpieczeń 
chroniących środowisko,  

• po 2005r. naleŜałoby obiekt 
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• brak jest sprzętu do zagęszczania odpadów,  

• długość drogi dojazdowej: 0,2 km, odległość od wysypiska: 
wodociągu, kanalizacji sanitarnej, linii elektrycznej - brak danych, 
stacji transformatorowej: 2 km  

wyłączyć z eksploatacji i 
zrekultywować  

Gmina Jaświły / 

grunty wsi Jaświły 

• komora składowania nie posiada uszczelnienia dna i skarp, 

• brak infrastruktury technicznej i zabezpieczeń środowiska, obiekt 
wyposaŜono jedynie w ogrodzenie i zieleń ochronną 

• brak sprzętu do zagęszczania odpadów, 

• obiekt jest odpowiednio oznakowany, 

• odległość od wodociągu: 1 km, kanalizacji sanitarnej: 2 km, linii 
elektrycznej: 1 km, stacji transformatorowej: 2 km 

• stan techniczny obiektu nie 
spełnia wymogów 
obowiązujących przepisów 
ochrony środowiska 

• wskazane byłoby wysypisko 
wyłączyć z eksploatacji i 
zrekultywować do 2005r.  

Miasto i Gmina 
Jedwabne / m. 
Korytki Borowe 

• składowisko wyposaŜono w: drenaŜ odcieków, zbiornik na odcieki, 
rowy opaskowe, wały osłonowe  

• przyjmowane na składowisko odpady nie są waŜone (brak wagi 
samochodowej) 

• sprzęt uŜytkowany na składowisku do zagęszczania odpadów: 
spychacz gąsienicowy  

• obiekt jest odpowiednio oznakowany  

• odległość od składowiska infrastruktury technicznej - wodociągu: 2 
km, kanalizacji sanitarnej: 4 km, linii elektrycznej: 2 km, stacji 
transformatorowej: 2 km 

• obiekt wymaga modernizacji, 
powinno się przy tym 
uwzględnić wykonanie 
kompostowni płytowej typu 
pryzmowego i gminnego 
punktu segregacji odpadów 

Miasto i Gmina 
Knyszyn / kol.  
Knyszyn 

• składowisko jest uszczelnione folią PCV typ AT-3676,  

• składowisko wyposaŜono w: drenaŜ odcieków, zbiornik na odcieki, 
rowy opaskowe, ogrodzenie, zieleń ochronną, wały osłonowe, 
budynek socjalno-magazynowy, oświetlenie, instalację elektryczną, 
piezometry,  

• przyjmowane na składowisko odpady nie są waŜone (brak wagi 
samochodowej),  

• sprzęt uŜytkowany na składowisku do zagęszczania odpadów 
stanowi: spycharka DT-75, koparko-ładowarka "Ostrówek"  

• składowisko jest odpowiednio oznakowane  

• długość drogi dojazdowej: 1,5 km; odległość od składowiska: 
wodociągu - 4 km, kanalizacji sanitarnej - 4 km, linii elektrycznej - 
0,3 km, stacji transformatorowej - 0,3 km   

• na terenie obiektu znajdują się betonowe studnie (5 szt.), w których 
są opakowania po środkach ochrony roślin 

• stan techniczny dobry,  

• obiekt posiada odpowiednią 
infrastrukturę i zabezpieczenia 
chroniące środowisko,  

• wskazana jest likwidacja 
mogilników i utylizacja 
środków ochrony roślin przez 
wyspecjalizowaną firmę  

• mogilniki zastąpić np. 
kontenerem hermetycznym 
typu KE-7  

Gmina Korycin / 

składowisko 
międzygminne w 
Janowie (na terenie 
gminy Janów) 

• obiekt posiada uszczelnienie folią polietylenową dwuwarstwową,  

• składowisko wyposaŜono w: drenaŜ odcieków, zbiornik na odcieki, 
ogrodzenie, budynek gospodarczy, brodzik dezynfekcyjny, przyłącze 
wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, oświetlenie, instalację 
elektryczną, utwardzony plac manewrowy, boksy na surowce wtórne,  

• przyjmowane na składowisko odpady nie są waŜone (brak wagi 
samochodowej), 

• sprzęt uŜytkowany na składowisku do zagęszczania odpadów: 
spychacz DT-80,  

• składowisko jest odpowiednio oznakowane,  

• długość drogi dojazdowej: 0,5 km; odległość od składowiska: 
wodociągu: 0 km, kanalizacji sanitarnej: 0 km, linii elektrycznej 0 
km, stacji transformatorowej 0,9 km  

• składowisko zostało 
zmodernizowane w 1997r.,  

• stan techniczny dobry,  

• obiekt posiada odpowiednią 
infrastrukturę techniczną i 
zabezpieczenia środowiska  

Gmina Krypno / 

wieś Zastocze 

• dno i skarpy kwater składowiska uszczelnione są geomembraną 
(folia PEHD 1,5 mm), 

• składowisko wyposaŜono w: drenaŜ odcieków, zbiornik na odcieki, 
instalację odgazowującą, ogrodzenie, zieleń ochronną, wały 
osłonowe, budynek socjalno-gospodarczy, brodzik dezynfekcyjny, 
utwardzony plac manewrowy, boksy na surowce wtórne, piezometry, 

• dobry stan techniczny obiektu, 
spełnia wymogi ochrony 
środowiska, 

• odpowiednie wyposaŜenie w 
infrastrukturę techniczną i 
zabezpieczenia środowiska 
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• odcieki ze składowiska odprowadzane są systemem drenaŜu do 
zbiornika, skąd są okresowo wywoŜone taborem asenizacyjnym do 
punktu zlewnego w oczyszczalni ścieków 

• przyjmowane na składowisko odpady nie są waŜone (brak wagi 
samochodowej), 

• sprzęt uŜytkowany na składowisku do zagęszczania odpadów 
stanowi spycharka DT-75, 

• składowisko jest odpowiednio oznakowane, 

• długość drogi dojazdowej do składowiska: 1,2 km, brak danych 
dotyczących odległości od składowiska: wodociągu, kanalizacji 
sanitarnej i stacji transformatorowej 

 

Miasto i Gmina 
Lipsk / m. Kol. Lipsk 

• brak jest odpowiedniej: infrastruktury technicznej oraz zabezpieczeń 
chroniących środowisko, 

• składowisko wyposaŜono w: ogrodzenie, utwardzony plac 
manewrowy, boksy na surowce wtórne, 

• doprowadzenie energii elektrycznej - jest (nieczynne), wodociąg i 
kanalizacja - w odległości ok. 3 km, 

• dno uszczelnione warstwą gliny 0,5 m (glina została przywieziona); 
zieleń izolacyjna - występująca naturalnie oraz sadzonki drzew 
wzdłuŜ ogrodzenia składowiska, 

• przyjmowane na składowisko odpady nie są waŜone (brak wagi 
samochodowej), 

• sprzęt uŜytkowany na składowisku do zagęszczania odpadów: DT-75 
- 1 szt. 

• brak odpowiednich 
zabezpieczeń środowiska,  

• brak infrastruktury i urządzeń 
do segregacji i obróbki 
odpadów oraz kompostowania 
frakcji organicznej 

• obiekt wymaga: modernizacji 
i ew. rozbudowy, 
uszczelnienia folią, wykonania 
drenaŜu, zbiornika odcieków i 
in.; doposaŜenia w m.in. prasę 
do belowania, kompostownię 
płytową   

Miasto i Gmina 
Mońki / m. 
Świerzbienie 

• składowisko - częściowo uszczelnione, jest wyposaŜone w instalację 
odgazowującą i odprowadzającą odcieki - drenaŜ odcieków, zbiornik 
na odcieki, ogrodzenie, wały osłonowe, budynek socjalno-biurowy, 
oświetlenie, instalację elektryczną, utwardzony plac manewrowy   

• przyjmowane na składowisko odpady nie są waŜone (brak wagi 
samochodowej)  

• sprzęt uŜytkowany na składowisku do zagęszczania odpadów 
stanowi spycharka DT-75  

• składowisko jest odpowiednio oznakowane  

• długość drogi dojazdowej: 0,50 km; odległość od składowiska: 
wodociągu 4 km, kanalizacji sanitarnej 4 km, linii elektrycznej 0 km, 
stacji transformatorowej ok. 2 km  

• wykonano rekultywację 
miejsko-gminnego 
składowiska na powierzchni 
1,44 ha; w 1997r. 
zrealizowano I etap 
rozbudowy składowiska 
odpadów stałych; II etap 
planowany jest w 2004r. 

• obiekt wymaga modernizacji z 
rekultywacją części 
zapełnionej i realizacji 
rozbudowy z wykonaniem 
odpowiednich zabezpieczeń 
środowiska (m.in. 
uszczelnienie geomembraną, 
drenaŜ odcieków, waga sam.)    

Gmina Nowy Dwór / 
grunty wsi Nowy 
Dwór 

• rodzaj uszczelnienia: folia izolacyjna    

• składowisko wyposaŜono w: drenaŜ odcieków, zbiornik na odcieki, 
rowy opaskowe, ogrodzenie, zieleń ochronną, utwardzony plac 
manewrowy, mogielniki na opakowania po środkach ochrony roślin 
(3 szt. - studzienki)  

• przyjmowane na składowisko odpady nie są waŜone (brak wagi 
samochodowej)   

• sprzęt uŜytkowany na składowisku do zagęszczania odpadów: 
spychacz gąsienicowy typu DT-75  

• obiekt jest odpowiednio oznakowany  

• długość drogi dojazdowej 1 km; odległość od składowiska: wodociągu 1 
km, linii elektrycznej 1 km, stacji transformatorowej 2 km  

• stan techniczny obiektu 
pozwala na dalszą 
eksploatację do 2008r. po 
zrealizowaniu boksów na 
odpady segregowane  

• urządzenia stanowiące 
wyposaŜenie składowiska 
powinny być utrzymane w 
sposób zapewniający jego 
właściwe funkcjonowanie   

• wskazana jest: likwidacja 
mogilników opakowań i nie 
zuŜytych środków ochrony 
roślin  

Gmina Przytuły / 

brak gminnego 
składowiska 

• Gmina Przytuły nie posiada zalegalizowanego składowiska gminnego komunalnych odpadów stałych; 
odpady te wywoŜone są z terenu gminy Przytuły na zalegalizowane składowisko w m. Radziłów - na 
terenie sąsiedniej gminy Radziłów (w odległości ok. 10 km od Przytuł)   

Gmina Radziłów / 
m. Radziłów 

• składowisko uszczelnione jest folią PEHD  

• składowisko wyposaŜono w: drenaŜ odcieków, zbiornik na odcieki, 
ogrodzenie, budynek socjalno - biurowy, brodzik dezynfekcyjny, 
utwardzony plac manewrowy, boksy na surowce wtórne 

• stan techniczny obiektu 
umoŜliwia dalszą eksploatację  

• naleŜy przewidzieć 
kompostownię płytową typu 
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• przyjmowane na składowisko odpady nie są waŜone (brak wagi 
samochodowej) 

• sprzęt uŜytkowany na składowisku do zagęszczania odpadów: MTZ 
82M ciągniki 

• obiekt jest odpowiednio oznakowany  

• długość drogi dojazdowej: 1 km; odległość od składowiska - 
wodociągu: 2 km, kanalizacji sanitarnej: 2 km, linii elektrycznej: 1 
km, stacji transformatorowej: 2 km 

pryzmowego oraz 

• zorganizować gminny punkt 
segregacji odpadów z 
podstawowym wyposaŜeniem 
(m.in. prasa uniwersalna)  

Miasto i Gmina 
Rajgród / wieś 
Wojdy  

• rodzaj uszczelnienia: geomembrana, 

• przyjmowane na składowisko odpady nie są waŜone (brak wagi 
samochodowej),  

• składowisko wyposaŜono w: drenaŜ odcieków, ogrodzenie, zieleń 
ochronną, wały osłonowe, brodzik dezynfekcyjny, oświetlenie, 
utwardzony plac manewrowy, boksy na surowce wtórne, piezometry 

• dobry stan techniczny obiektu,  

• odpowiednie zabezpieczenia 
środowiska  

Gmina Sidra / 

m. Sidra-Zalesie  

• rodzaj uszczelnienia:  folia, geomembrana PEHD  

• składowisko wyposaŜono w: drenaŜ odcieków, zbiornik na odcieki, 
instalację odgazowującą, rowy opaskowe, ogrodzenie, zieleń 
ochronną, wały osłonowe, budynek socjalno-biurowy, brodzik 
dezynfekcyjny, utwardzony plac manewrowy, boksy na surowce 
wtórne  

• przyjmowane na składowisko odpady nie są waŜone (brak wagi 
samochodowej)   

• sprzęt uŜytkowany na składowisku do zagęszczania odpadów: 
spycharka DT-75  

• składowisko jest odpowiednio oznakowane  

• długość drogi dojazdowej: 0,2 km; odległość od składowiska: 
wodociągu: 0,9 km, linii elektrycznej 0,3 km, stacji 
transformatorowej: 0,9 km  

• stan techniczny dobry, 
odpowiednie wyposaŜenie w 
infrastrukturę techniczną i 
zabezpieczenia środowiska,  

• eksploatacja jest zgodna z 
wytycznymi w dokumentacji, 

• składowisko spełnia 
obowiązujące wymogi 
ochrony środowiska,  

• obiekt posiada znaczne 
rezerwy pojemności w skali 
gminy  

 

Miasto i Gmina 
Suchowola /  

- wysypisko gminne 
w m. Suchowola 

 

 

 

- nowe składowisko z 
MZUiSOS  
Poświętne  

 

 

 

- składowisko 
międzygminne w 
Janowie 

 

 

• dotychczasowe wysypisko gminne w Suchowoli - nie posiada Ŝadnej 
formy zabezpieczenia środowiska; brak jest sprzętu do zagęszczania 
odpadów 

 

• nowy obiekt MZUiSOS ze składowiskiem - w budowie, 
zrealizowano I kwaterę - o pojemności 48 tys. m3, realizowana jest 
infrastruktura techniczna (drenaŜ, zbiornik Ŝelbetowy na odciek, 
brodzik dezynfekcyjny, piezometry, plac manewrowy) i 
uszczelnienie geomembraną PEHD 2 mm, przewidziana linia do 
segregacji odpadów i kompostownia płytowa, pomieszczenia 
magazynowe, boksy na odpady segregowane; druga kwatera o 
pojemności 28 tys. m3 - do realizacji w II etapie    

 

• uszczelnione folią polietylenową dwuwarstwową, wyposaŜone w: 
drenaŜ odcieków, zbiornik na odcieki, ogrodzenie, budynek 
gospodarczy, brodzik dezynfekcyjny, przyłącze wodociągowe i 
kanalizacji sanitarnej, oświetlenie, instalację elektryczną, utwardzony 
plac manewrowy, boksy na surowce wtórne, brak wagi 
samochodowej, sprzęt do zagęszczania odpadów: spychacz DT-80  

 

 

• wysypisko w Suchowoli - stan 
techniczny nie spełnia 
wymogów ochrony 
środowiska - obiekt do 
rekultywacji 

• nowy obiekt MZUiSOS w 
Poświętnym - będzie spełniać 
obowiązujące normy ochrony 
środowiska; projektowana i 
realizowana infrastruktura 
techniczna i zabezpieczenia 
środowiska wg 
obowiązujących wymogów; 
rozpoczęcie  eksploatacji po 
uzyskaniu decyzji na 
uŜytkowanie 

• stan techniczny dobry, obiekt 
posiada odpowiednią 
infrastrukturę i zabezpieczenia 
środowiska 

Miasto i Gmina 
Szczuczyn / m. 
Szczuczyn 

• rodzaj uszczelnienia: geomembrana i geowłóknina 

• składowisko wyposaŜono w: drenaŜ odcieków, zbiornik na odcieki, 
ogrodzenie, budynek socjalno-biurowy, brodzik dezynfekcyjny, 
przyłącze wodociągowe, oświetlenie, instalację elektryczną, 
utwardzony plac manewrowy, boksy na surowce wtórne, piezometry 

• przyjmowane na składowisko odpady nie są waŜone (brak wagi 
samochodowej) 

• sprzęt uŜytkowany na składowisku do zagęszczania odpadów: 
spycharka typu DT 

• dobry stan techniczny obiektu 

• obiekt spełnia wymogi 
przepisów ochrony 
środowiska 

• konieczna będzie realizacja 
kompostowni płytowej typu 
pryzmowego do 2003r., w 
obrębie obiektu przewidziano  
teren pod kompostownię 
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• istnieją moŜliwości rozbudowy obiektu  • realizacja punktu czasowego 
przechowywania odpadów 
niebezpiecznych kontener KE-7   

Gmina Sztabin / 
brak składowiska 

• brak zalegalizowanego składowiska gminnego (dotychczasowe składowisko w m. Kunicha - zamknięte w 
1996r., odpady przykryte warstwą ziemi, wykonane nasadzenia drzew)  

Gmina Trzcianne / 
m. Nowa Wieś 

• obiekt wyposaŜono w: ogrodzenie, zieleń ochronną, brodzik 
dezynfekcyjny, oświetlenie, instalację elektryczną, utwardzony plac 
manewrowy, boksy na surowce wtórne 

• wwoŜone odpady nie są waŜone (brak wagi samochodowej) 

• sprzęt do zagęszczania odpadów - brak 

• długość drogi dojazdowej 2,5 km, odległość od: wodociągu 2,5 km, 
kanalizacji sanitarnej 2,5 km, linii elektrycznej 0 km, stacji 
transformatorowej 0 km 

• brak odpowiednich 
zabezpieczeń środowiska i 
pełnego wyposaŜenia 
technicznego  

Gmina Wąsosz / m. 
Wąsosz Komosewo  

• uszczelnienie składowiska stanowi warstwa gliny  

• składowisko wyposaŜono w: ogrodzenie, zieleń ochronną, wały 
osłonowe, budynek socjalno-gospodarczy, brodzik dezynfekcyjny, 
utwardzony plac manewrowy  

• przyjmowane na składowisko odpady nie są waŜone (brak wagi 
samochodowej)   

• sprzęt do zagęszczania odpadów: ciągnik DT-75  

• składowisko jest odpowiednio oznakowane  

• długość drogi dojazdowej 0,7 km; odległość od składowiska 
wodociągu: 3,5 km, kanalizacji sanitarnej - brak danych, linii 
elektrycznej: 3,5 km, stacji transformatorowej: 4 km  

• brak odpowiednich 
zabezpieczeń środowiska i 
pełnej infrastruktury 
technicznej  

• z uwagi na przewidywane 
przepisy oraz znaczne koszty 
modernizacji wskazane jest 
wyłączenie składowiska z 
eksploatacji po 2005r. i jego 
rekultywacja  

 

Gmina Wizna / 

na pograniczu wsi 
Wizna i Małachowo 

• wysypisko zlokalizowane jest w wyrobisku Ŝwirowym, nie posiada 
Ŝadnego wyposaŜenia ani uszczelnienia podłoŜa  

• sprzęt do zagęszczania odpadów - brak   

• nagromadzone na wysypisku odpady są na bieŜąco rekultywowane  

• obiekt jest odpowiednio oznakowany  

• długość drogi dojazdowej: 4 km; odległość od wysypiska - 
wodociągu: 8 km, linii elektrycznej: 2 km, stacji transformatorowej: 
5 km  

• brak jest odpowiedniej 
infrastruktury technicznej i 
zabezpieczeń środowiska  

• obiekt do likwidacji i 
rekultywacji po 2003r.  

• wg informacji uzyskanych z Urzędu Miasta / Gminy z ankiet i w trakcie wizji lokalnych  

 

 ZAOPATRZENIE W ENERGI Ę CIEPLNĄ  
W większości miast i gmin dorzecza Biebrzy zaopatrzenie w ciepło w budownictwie 

jednorodzinnym na potrzeby grzewcze i ciepłej wody jest realizowane wyłącznie w sposób 
indywidualny przez mieszkańców. Dotyczy to ponad 95 % zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej. 
Źródłem ciepła są głównie piece węglowe i trzony kuchenne. Szacuje się, Ŝe jedynie 5 % ciepła 
wytwarzają kotłownie olejowe, a około 3 % zapotrzebowania ciepła pokrywają źródła opalane 
drewnem, zaś pozostałe są opalane węglem. Wyjątkami są tu gminy Sztabin, Trzcianne, Knyszyn i 
Grajewo, gdzie ze względu na korzystne uwarunkowania lokalne wykorzystanie drewna moŜe być 
2-3 krotnie większe. Z reguły potrzeby cieplne mieszkańców gospodarstw indywidualnych są 
ograniczone względami finansowymi i nie w pełni korespondują z obliczeniowym 
zapotrzebowaniem ciepła.  
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W zakresie zabudowy wielorodzinnej i uŜyteczności publicznej w poszczególnych gminach 
występuje duŜe zróŜnicowanie sposobu zaopatrzenia w ciepło i paliwa stosowanego w źródłach. 
PoniŜsza tabela przedstawia orientacyjne zapotrzebowanie mocy i udział stosowanych paliw. 

 

Tab.30 Udział stosowanych paliw w gminach 

miasto/gmina 

budownictwo wielorodzinne zabudowa uŜyteczności publicznej 

moc udziały paliw moc udziały paliw 

[MW] węgiel 

[%] 

olej 

[%] 

drewno 

[%] 

[MW] węgiel 

[%] 

olej 

[%] 

drewno 

[%] 

łącznie 39,0 64% 34% 2% 70,2 82% 17% 1% 

Bargłów Kościelny - - - - 1,0 90% 10% - 

Dąbrowa Białostocka 8,3 35 % 65% - 6,3 73% 27% - 

Goniądz 2,5 50% 50% - 1,5 70% 30% - 

Grajewo gm. 0,5 100% - - 2,0 60% 40% - 

Grajewo m. 27,1 100% - - 5,0 95% 5% - 

Janów 0,3 100% - - 0,7 100% - - 

Jasionówka 0,2 70% 30% - 0,4 20% 80% - 

Jaświły 0,3 100% - - 0,7 20% 80% - 

Jedwabne 0,6 50% 50% - 1,2 75% 25% - 

Knyszyn 1,0 100% 0% - 1,7 70% 30% - 

Korycin 0,2 90% 0% 10% 0,5 25% 75% - 

Krypno 0,2 30% 70% - 1,0 20% 80% - 

Lipsk 3,2 65% 35% - 1,6 50% 50% - 

Mońki 14,0 99% 1% - 1,8 95% 5% - 

Nowy Dwór 0,4 - 100% - 0,7 17% 83% - 

Przytuły 0,1 100% - - 0,4 100% - - 

Radziłów 0,6 50% 50% - 1,2 15% 85% - 

Rajgród 1,7 30% 60% 10% 1,0 60% 40% - 

Sidra 0,6 100% - - 1,1 6% 94% - 

Suchowola 0,2 65% 35% - 2,1 50% 50% - 

Szczuczyn 6,2 75% 25% - 3,0 90% 10% - 

Sztabin 0,5 20% - 80% 1,2 20% 40% 40% 

Trzcianne 0,7 90% 10% - 1,0 65% 25% 10% 

Wąsosz 0,6 90% - 10% 1,0 40% 50% 10% 

Wizna 0,2 70% 30% - 0,9 40% 60% 0% 
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Na obszarze gmin wiejskich (Bargłów Kościelny, Grajewo, Janów, Jasionówka, 
Jaświły, Korycin, Krypno, Nowy Dwór, Przytuły, Radziłów, Sidra, Sztabin, Trzcianne) i 
części gmin miejsko-wiejskich (Jedwabne, Knyszyn, Suchowola) zabudowa wielorodzinna 
blokowa występuje sporadycznie. Z reguły występują kilkurodzinne domy nauczyciela, bądź 
przybudówki czy teŜ poddasza przy budynkach gminnych. Obiekty uŜyteczności publicznej: 
placówki oświatowe, obiekty administracyjne i kultury oraz placówki usługowe i handlowe są 
zaopatrywane w ciepło z lokalnych kotłowni (sporadycznie wspólnych np. w zespołach szkół) 
węglowych, olejowych i wyjątkowo z wykorzystaniem kotłów o konstrukcji przystosowanej 
do spalania drewna. Przeprowadzone modernizacje (z reguły wymiana kotłów węglowych na 
olejowe) dotyczą głównie obiektów oświaty i opieki zdrowotnej.  

Istniejące źródła ciepła zaspokajają potrzeby odbiorców, ale te wykorzystujące jako 
paliwo węgiel i koks, charakteryzują się niską sprawnością i wysokim poziomem emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery.  Niewielkie zapotrzebowanie ciepła poszczególnych obiektów i 
rozproszenie zabudowy nie sprzyjają tworzeniu scentralizowanej gospodarki cieplnej na 
większa skalę. W kilku gminach przewiduje się modernizacje źródeł ciepła, w celu 
wykorzystania energii z biomasy, geotermalnej i słonecznej lub oleju opałowego. Brak w tym 
rejonie gazociągu uniemoŜliwia korzystanie z tego medium. 

W pięciu gminach miejsko-wiejskich (Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Lipsk, Rajgród, 
Szczuczyn), gdzie w miastach występuje kilka do dwudziestu kilku bloków mieszkalnych 
typowym rozwiązaniem gospodarki cieplnej są małe systemy bazujące na jednej lub kilku 
kotłowniach niskoparametrowych (głównie olejowych), administrowanych przez lokalną 
spółdzielnię mieszkaniową. Sieci cieplne (w znacznej części wykonane w technologii 
preizolacji) mają długość odpowiednio 0,2 - 2 km. Regulacja parametrów czynnika 
grzewczego (z reguły pogodowa) i przygotowanie ciepłej wody odbywa się wyłącznie w 
obrębie kotłowni, a instalacje w budynkach nie zawsze są wyposaŜone w zawory 
termostatyczne i w podzielniki ciepła. Kotłownie zaspokajają potrzeby cieplne mieszkańców 
bloków (c.o. i c.w.) i niekiedy obiekty uŜyteczności publicznej zlokalizowane na parterze 
bloków, a pozostałe obiekty na terenie miasta i gminy posiadają indywidualne źródła ciepła 
na potrzeby centralnego ogrzewania. Ciepła woda jest przygotowywana tam centralnie, bądź 
miejscowo z uŜyciem bojlerów elektrycznych. Największy system ciepłowniczy z kotłownią 
o mocy 5,9 MW zasilaną olejem opałowym znajduje się w Dąbrowie Białostockiej i 
obsługuje 100 % blokowej zabudowy miasta. MoŜliwości rozwoju tych systemów są 
niewielkie. Podobnie jak w poprzedniej grupie gmin, w nielicznych przypadkach planowane 
są modernizacje pojedynczych źródeł ciepła na olej opałowy lekki. 

Typowe miejskie systemy ciepłownicze występują jedynie w największych miastach - 
Grajewie i Mońkach. Oba działają w oparciu o pojedyncze kotłownie węglowe.  

Na obszarze miasta Mońki niemal wszystkie budynki wielorodzinne są podłączone do 
miejskiej sieci cieplnej zaopatrującej mieszkańców w ciepło na potrzeby c.o. i c.w. z 
ciepłowni miejskiej o mocy 14,5 MW, administrowanej przez Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej spółka z o.o. w Mońkach. Dwa budynki wielorodzinne zlokalizowane najdalej od 
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kotłowni zaopatruje w ciepło lokalna kotłownia olejowa o mocy 0,2 MW. Zabudowa 
jednorodzinna w obrębie miasta oraz w gminie jest zaopatrywana w ciepło z własnych źródeł 
lokalnych. Kotłownia PEC w niewielkim stopniu zaopatruje w ciepło część obiektów 
uŜyteczności publicznej oraz usługowo-handlowych.  

Kotłownia PEC w Mońkach jest wyposaŜona w 3 kotły wodne, z rusztem 
mechanicznym oraz cyklonowe urządzenia odpylające. Nie posiada rezerwy ciepła. Istniejąca 
sieć cieplna ma długość 6,5 km, w tym sieć preizolowana 0,9 km. System zasila 90 budynków 
podłączonych do 32 węzłów cieplnych wyposaŜonych w automatykę pogodową i liczniki 
ciepła. Obsługuje ok. 5,9 tys. mieszkańców miasta. 

Rozwój tego systemu jest zahamowany przez brak rezerwy ciepła w źródle. W 
najbliŜszych latach planowane są jedynie modernizacje niewielkich odcinków sieci cieplnej – 
kanałowej na preizolowaną. Przewiduje się budowę nowego źródła ciepła i moŜliwość 
wykorzystania biomasy z terenu Biebrzańskiego Parku Narodowego dla potrzeb grzewczych 
osiedla mieszkaniowego w Mońkach. 

W Grajewie zabudowa wielorodzinna niemal w 100 % (129 budynków) jest zaopatrywana w 
ciepło na potrzeby c.o. i c.w. z Ciepłowni Miejskiej PEC o mocy 43,6 MW. Kotłownia równieŜ 
zaopatruje w ciepło ok.90% obiektów uŜyteczności publicznej i usługowo-handlowych  (łącznie ok. 
127 budynków). Pozostałe obiekty są zaopatrywane w ciepło z kotłowni lokalnych opalanych 
węglem lub olejem opałowym lekkim, o łącznej szacowanej mocy ok. 1 MW.  

W sektorze zabudowy jednorodzinnej tylko 4 % z 2209 budynków jest podłączonych do 
miejskiego systemu ciepłowniczego. W pozostałych zaopatrzenie w ciepło na potrzeby c.o. i 
c.w. jest realizowane w sposób indywidualny – wykorzystuje się instalacje c.o. i c.w. zasilane 
z własnych kotłowni oraz trzonów kuchennych i pieców kaflowych opalanych węglem oraz  
(w niewielkim stopniu) kotłowni olejowych lub na gaz płynny.  

Zakłady produkcyjne posiadają kotłownie indywidualne, tj. ok. 20 obiektów o łącznej 
mocy ok.60 MW.  

W mieście brak jest sieci gazowej.  

Scentralizowane źródło ciepła - kotłownia PEC jest wyposaŜona w 7 kotłów z rusztem 
mechanicznym, opalanych węglem, w tym dwa parowe (pracujące na potrzeby technologiczne 
szpitala powiatowego). Oczyszczanie spalin z pyłów odbywa się z uŜyciem urządzeń cyklonowych. 

System obsługuje łącznie ok.12 tys. mieszkańców Grajewa. Długość istniejącej sieci 
cieplnej 16,6 km, w tym preizolowana 5,4 km. Liczba węzłów wynosi ogółem 182 szt., z 
czego 86 % posiada automatykę pogodową. Wszystkie obiekty są opomiarowane. 

BieŜące potrzeby cieplne miasta są zaspokojone. Zapas mocy w źródle wynoszący ok. 12,5 
MW pozwala na rozbudowę sieci i kolejne podłączenia budynków. Plany dotyczą osiedli 
domków jednorodzinnych: os. Szkolne, os. Jana Pawła, os. Słoneczna i os. Huta korzystających 
obecnie z mniej efektywnych indywidualnych źródeł ciepła. Niezbędne będą wówczas inwestycje 
związane z budową sieci cieplnej i węzłów cieplnych. Ponadto przewiduje się wymianę jednego 
kotła wodnego WR-5, na kocioł o mocy 4 MW opalany drewnem. 
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W największych miastach Grajewie i Mońkach funkcjonują systemy ciepłownicze 
korzystające ze źródeł węglowych. Większość obiektów zasilanych z sieci posiada 
automatykę pogodową, a rozprowadzenie ciepła jest opomiarowane. MoŜliwość rozwoju 
systemów w tych miastach stanowi zabudowa jednorodzinna. W pozostałych miastach, ze 
względu na rozproszenie i niewielką liczbę znaczących odbiorców, zaopatrzenie w ciepło 
realizowane jest w sposób scentralizowany jedynie względem zabudowy wielorodzinnej 
blokowej. Inne obiekty posiadają indywidualne źródła ciepła. 

Zaopatrzenie w energię cieplną na obszarze dorzecza Biebrzy prawie w 90 % bazuje na 
paliwie stałym - węglu i koksie. Znaczący jest udział oleju opałowego ok.7 % i drewna ok.3 %.   

Wykorzystanie paliw szybkoodnawialnych, bardziej przyjaznych dla środowiska, 
naleŜy uznać za niewystarczające. 

Spalanie drewna odbywa się głównie w kotłach węglowych, jakkolwiek zdarzają się 
fabryczne instalacje kotłowe do tego przeznaczone. Chęć wykorzystania drewna jako paliwa 
deklarują nieliczne jednostki samorządowe i  firmy. Wykorzystanie na większą skalę słomy 
jako paliwa ma miejsce w kotłowni jednego gospodarstwa ogrodniczego i nie wiąŜe się z tym 
paliwem większych perspektyw. 

Kolejną moŜliwość stanowi wdroŜenie programu gospodarki biomasą z terenu 
Biebrzańskiego Parku Narodowego zrębków drewna z usuwania zakrzaczeń i biomasy zielonej z 
koszenia łąk turzycowych, które mogą stanowić paliwo dla lokalnej kotłowni osiedlowej. 

Znaczne jest zainteresowanie samorządów moŜliwością prowadzenia upraw wierzby i 
malwy pensylwańskiej na cele energetyczne, jednak doświadczenia w tym zakresie wymagają 
rozpowszechnienia.  

Niekonwencjonalne źródła energii (kolektory słoneczne i pompy ciepła) praktycznie nie 
występują, choć bierze się pod uwagę przy planowanych modernizacjach szkół. 

Do paliw przyjaznych środowisku zalicza się równieŜ gaz ziemny i w przypadku 
doprowadzenia gazociągu na te obszary, przewiduje się znaczne zmiany w strukturze 
wykorzystania paliw. 

 

 ZAOPATRZENIE W ENERGI Ę ELEKTRYCZN Ą 
 STAN ISTNIEJĄCY 

Zaopatrzenie w energię elektryczną miast i gmin dorzecza Biebrzy opiera się na 
systemie sieci 110 kV. Na obszarze objętym opracowaniem zlokalizowanych jest 7 stacji 
trasformatorowo-rozdzielczych RPZ 110/15kV. Dane dotyczące w/w RPZ-tów przedstawia 
poniŜsza tabela (tab.31): 
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Tab.31 Stacje transformatorowo-rozdzielcze zlokalizowane na obszarze opracowania (2001 r.) 

Lp nazwa stacji 
moce transformatorów obciąŜenia T (MW) 

T1 T2 T1 T2 

1 Dąbrowa Białostocka 16 16 4,2 3,5 

2 Osowiec 6,3 6,3 0,9 1,0 

3 Mońki 6,3 10 3,1 3,3 

4 Knyszyn 6,3 10 0,4 3,4 

5 Grajewo 1 10 - 5,0 - 

6 Grajewo 2 25 25 7,5 8,5 

7 Wizna 10 - 3,5 - 

 

Jak wynika z powyŜszego zestawienia we wszystkich stacjach istnieje duŜy zapas mocy. 
Z analizy posiadanych danych na lata 1994-2000 wynika, Ŝe obciąŜenie poszczególnych 
transformatorów ma wyraźną tendencje spadkową. Wynika to z likwidacji upadku lub 
zmniejszenia produkcji danych zakładów przemysłowych, które są największymi odbiorcami 
energii elektrycznej. 

Linie WN 110 kV, zasilające poszczególne stacje RPZ są elementami systemu 
elektroenergetycznego województwa podlaskiego i stanowią część sieci krajowej 
współpracującej ze sobą. Informacje dotyczące linii WN 110 kV zestawiono w tabeli (tab.32):  

 

Tab.32 Linie WN 110 kV na terenie dorzecza Biebrzy 

Lp nazwa linii długość linii (km) 

1 Augustów – Dąbrowa Białostocka 40,1 

2 Dąbrowa Białostocka – Sokółka 29,3 

3 Białystok – Knyszyn 27,3 

4 Knyszyn – Mońki 11,3 

5 Mońki – Osowiec 15,4 

6 Osowiec – Grajewo 2 26,1 

7 Grajewo 2 – Grajewo 1 - Ełk 25,8 

 

Stan techniczny linii WN 110 kV na terenie dorzecza Biebrzy jest zróŜnicowany. 
Niektóre odcinki wymagają modernizacji. Dotyczy ty w szczególności linii: 

– Knyszyn – Mońki, 
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– Grajewo – Ełk, 

– Sokółka – Dąbrowa Białostocka, 

– Dąbrowa Białostocka – Augustów. 

Zakład Energetyczny Białystok S.A. w najbliŜszych 5-ciu latach przewiduje 
modernizacje stacji 110/15kW w Mońkach i Grajewie. 

W Szczuczynie jest zlokalizowana rozdzielnia sieciowa 15/15kW. Wymaga ona równieŜ 
modernizacji. ZEB S.A. przyjął w swoich planach rozwoju, Ŝe nastąpi to równieŜ w ciągu 5-ciu lat. 

Rozprowadzenia energii elektrycznej do poszczególnych odbiorców odbywa się poprzez 
systemu sieci SN 15 kV napowietrznej bądź kablowej. Na opracowanym terenie istnieje 62 
linie głównych wraz z odgałęzieniami. W miastach: Dąbrowa Białostocka, Knyszyn, Mońki i 
Grajewo oraz w ośrodku gminnym Wizna zostały zamknięte pierścienie sieci 15 kV. Daje to 
pewność zasilania tych miejscowości. Z istniejących sieci SN 15 kV są zasilane poszczególne 
stacje transformatorowe słupowe, wieŜowe, parterowe oraz kontenerowe. 

Stan techniczny urządzeń średniego napięcia jest bardzo zróŜnicowany. Sieć wymaga 
sukcesywnej modernizacji i rozbudowy. Zbyt długie obwody SN z poszczególnych RPZ-tów, 
przeciąŜone linie powodują, Ŝe konieczna jest budowa nowych RPZ-tów i ciągów linii 110 
kV. Dotyczy to gmin Suchowoli, Sztabina i Szczuczyna. Powstanie w tych miejscowościach 
stacji 110/15 kV poprawi stan systemu w tych gminach, ale równieŜ będzie miało znaczenie 
dla odbiorców gmin sąsiednich.  

Liczba odbiorców oraz zuŜycie energii elektrycznej ogółem i na jednego mieszkańca 
praktycznie utrzymuje się na jednakowym poziomie z małą tendencją wzrostową. Dane 
liczbowe przedstawiające zuŜycie energii elektrycznej na opracowywanym obszarze 
przestawia poniŜsza tabela (tab.33): 

 

Tab.33 ZuŜycie energii elektrycznej na obszarze dorzecza Biebrzy 

wyszczególnienie 

odbiorcy energii 
elektrycznej (stan z 

dn 31.12.1999-
2000) 

zuŜycie energii elektrycznej 

ogółem w MWh 
na 1 mieszkańca w 

KWh 

Polska 
1999 8502700 15746500 658,6 

2000 8572200 15826400 662,3 

województwo 
1999 240913 380213 533,9 

2000 244805 383937 537,5 

powiaty 1999 2000 1999 2000 1999 2000 

AUGUSTOWSKI 10710 10878 19408 19472 587,8 586,7 

Lipsk 652 652 1163 1155 401,2 411,9 

SOKÓLSKI 8318 8351 14472 14745 495,3 507,5 
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Dąbrowa Białostocka 1753 1761 3329 3285 449,3 494,3 

Suchowola 563 565 966 1037 385,6 415,1 

MONIECKI 4895 4902 8133 8177 512,7 516,5 

Goniądz 586 582 959 1006 505,0 528,1 

Knyszyn 836 838 1509 1511 510,1 513,2 

Mońki 3473 3482 5665 5660 514,7 515,3 

GRAJEWSKI 8459 8586 14814 14920 521,7 525,4 

Grajewo 6979 7102 12164 12240 528,7 531,0 

Rajgród 409 408 731 758 429,7 444,3 

Szczuczyn 1071 1076 1919 1922 520,1 527,7 

ŁOM śYŃSKI 1002 1028 1592 1642 406,5 415,7 

Jedwabne 513 520 863 817 429,8 409,5 

 

W systemie energetycznym województwa uwzględniono źródła energii odnawialnej 
(moc zainstalowana 1,3 kW). W warunkach polskich przedmiotowe technologie znajdują się 
w początkowej fazie wdraŜania. Wykorzystywanie lokalnych odnawialnych źródeł energii 
wpisane jest w podstawowe, własne i obligatoryjne działanie samorządu terytorialnego, 
odpowiedzialnego za tworzenie planów, programów rozwojowych na swoim obszarze gminy. 

Obszar dorzecza Biebrzy ma dobre warunki do rozwoju energii odnawialnej. DuŜe 
ilości biomasy mogą być wykorzystywane do produkcji ciepła, natomiast zbiorniki wodne 
istniejące i projektowane poprzez elektrownie wodne mogą być źródłem energii elektrycznej 
np. w gminie Sidra, Janów czy Mońki. 

W planach inwestycyjnych na obszarze dorzecza Biebrzy w zakresie zaopatrzenie w 
energię elektryczną zastała zaprojektowana trasa linii elektroenergetycznej WN 400 kV 
relacji GPZ „NAREW” w Turośni Kościelnej – GPZ EŁK. Linia ta jest waŜnym elementem 
krajowego i wojewódzkiego systemu energetycznego z punktu widzenia pewności zasilania 
województwa i poprawy konfiguracji sieci krajowej. Budowa tej linii znalazła się w 
programie rzędowym realizacji ponad lokalnych celów publicznych, a trasę wyznaczono juŜ 
w niektórych planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego. 

 

 OCENA DOTYCHCZASOWEGO ROZWOJU SYSTEMU 
ELEKTROENERGETYCZNEGO ORAZ GŁÓWNE PROBLEMY DO 
ROZWI ĄZANIA 

System elektroenergetycznych obszaru dorzecza Biebrzy rozwija się na przestrzeni lat 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w planach zagospodarowania przestrzennego gmin oraz 
programami rozwoju Zakładu Energetycznego Białystok S.A. i Polskich Sieci 
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Energetycznych S.A. Pomimo rozbudowy systemu, pozostał do rozwiązania i zrealizowania 
szereg problemów i zadań, a mianowicie: 

• zsynchronizowanie potrzeb wynikających z zagospodarowania przestrzennego i jego 
rozwoju w poszczególnych obszarach gmin z moŜliwościami systemu 
elektroenergetycznego; 

• rozwijanie współpracy samorządów z gestorami sieci, szczególnie przy tworzeniu 
załoŜeń do planów zaopatrzenia w energię elektryczną (opracowanych przez 
samorządy gmin) i planów rozwoju (opracowanych przez Zakład Energetyczny 
Białystok S.A.); 

• niedoinwestowanie szczególnie sieci SN i NN jest czynnikiem utrudniającym 
prawidłowy rozwój gospodarczy poszczególnych obszarów, a potencjał mocy 
nagromadzony w poszczególnych RPZ-tach 110/15kV nie moŜe być przesłany w 
odpowiednich ilościach i jakości do poszczególnych odbiorców; 

• dotychczas sposób rozbudowy systemu sieci SN i NN (poprzez łącznie 
poszczególnych odcinków istniejącej i nowo wybudowanych) w kolejnych 
przedziałach czasowych winien być kontynuowany; 

• utrzymanie prawidłowego funkcjonowania i rozwoju sieci powinno być wspomagane przez 
tworzenie rezerw terenów pod urządzenia elektroenergetyczne w postaci pasów ochronnych 
mimo częstych konfliktów szczególnie z siecią osadniczą i terenami chronionymi; 

• poprawa standardów zasilania, stopnia pewność zasilania oraz jakości przesłanej 
mocy, przy jednoczesnym zachowaniu wymogów ekologii oraz polityki 
oszczędnościowej terenu; 

• zastosowanie nowych technologii przy budowie linii SN np. LSN – SAXKA lub LSN 
– Pas, które pozwolą na:  

- oszczędność zajętości terenu,  

- mniejszą degradację środowiska, 

- mniejsze koszty odszkodowań za wycięcie drzew, 

- moŜliwość instalowania linii SN, NN i telefonicznych na jednym słupie, 

- moŜliwość instalowania linii w trudno dostępnym terenie. 

 

 TELEFONIZACJA 
 STAN ISTNIEJĄCY 

W ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój systemu telekomunikacyjnego w 
województwie podlaskim, a tym samym na obszarze dorzecza Biebrzy. Stan techniczny, 
wyposaŜenie ilościowe i jakościowe nie odbiega od średnich wskaźników krajowych. 
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Przestarzałe centrale zostały zastąpione nowymi centralami cyfrowymi. Obszar objęty 
opracowaniem został pokryty siecią światłowodowa. Zapewniane zostało połączenie w ruchu 
automatycznym wewnątrz wojewódzkie, krajowe i międzynarodowe. 

Na obszarze dorzecza Biebrzy działa dwóch operatorów sieci telekomunikacyjnych: 
Telekomunikacja Polska S.A. oraz SZEPTEL S.A.  

NajwyŜszą liczbą abonentów telefonicznych na 1000 mieszkańców charakteryzują się 
gminy Mońki, Knyszyn i Korycin (około 200-250 abonentów/1000 mieszk.) oraz Krypno, 
Jasionówka, Janów, Suchowola, Jaświły, Dąborowa Białastocka i Lipsk (około 181-200 
abonentów/1000 mieszkańców). NajniŜsze wartość wskaźnika telefonizacji mają gminy Sidra 
i Przytułu (do 50 abonentów/1000 mieszk.).  

Poza tradycyjną siecią telekomunikacyjną dynamicznie rozwinęła się równieŜ łączność 
za pomocą telefonii komórkowej, obsługiwana przez operatorów CENTERTEL, ERA GSM i 
PLUS GSM. Sieci ta pokrywa prawie cały obszar gmin dorzecza Biebrzy. Niedostateczny 
zasięg występuje przy duŜych nierównościach terenu i na obszarach leśnych. Lawinowo 
rośnie liczba abonentów sieci telefonii komórkowej i zwiększa się oferta usług np.: dostęp do 
Internetu, czy poczty elektronicznej. 

Przez obszar dorzecza Biebrzy przebiega pas ochronny radiokomunikacji i teletransmisji 
pomiędzy stacją RTCN (centrum nadawcze) KRZEMIENIUCHA (w gminie JeŜewo) – stacją SLR 
KAMIEŃ (gmina Sztabin), a stacje RTCN KRYNICA (gmina Dobrzyniewo Kościelne). Nie 
stwarza on uciąŜliwości na tym obszarze,  jedynie ogranicza inwestycje o duŜych wysokościach czy 
lokalizację urządzeń zakłócających ich pracę np. stację elektroenergetyczne WN/SN. 

 

 OCENA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU 

NiezaleŜnie od duŜych dokonań w zakresie telekomunikacji na obszarze gmin dorzecza 
Biebrzy wskazany jest dalszy rozwój systemu telekomunikacyjnego, stosowanie do potrzeb 
wynikających z rozwoju tych obszarów. Ograniczenia rozwoju systemu mogą występować na 
obszarach parków narodowych i krajobrazowych, na których obowiązuje zakaz budowy wieŜ 
z przekaźnikami telefonii cyfrowej, gdyŜ rodzi to dysharmonię w krajobrazie.  

Sukcesywnie powinno się dąŜyć do przebudowy linii napowietrznych na kablowe, a 
nowe sieci budować jako podziemne. Wskazane jest równieŜ wykorzystywanie istniejących 
słupów wysokiego napięcia w celu podwieszenia linii telekomunikacyjnych oraz prowadzenie 
linii telefonicznych wzdłuŜ dróg. 

Wysoki stopień rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej jest czynnikiem podnoszącym 
atrakcyjność inwestowania i przyspieszającym rozwój działalności gospodarczej. 

Wykorzystania najnowszych technologii w dziedzinie łączności na obszarze gmin 
dorzecza Biebrzy pozwoli zapewnić rozwój tego systemu a zarazem nie stworzy zagroŜenia 
dla środowiska o wysokich walorach przyrodniczych. 
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Telekomunikacja jest priorytetowym obszarem postanowień Układu Europejskiego. 
Narodowy Program przygotowania do członkostwa w Unii Europejskiej określa 
najwaŜniejsze działania podejmowanie wspólnie ze stroną polską i unijną, w celu rozwoju u 
umocnienia współpracy w dziedzinie łączności. 

 

8 ZARZĄDZANIE JEDNOSTKAMI 
ADMINISTRACYJNYMI 

 SYSTEM WŁADZY 

Na obszarze gmin dorzecza Biebrzy funkcjonuje 25 jednostek samorządu terytorialnego, w 
tym 1 miasto, 9 gmin miejsko-wiejskich i 15 gmin. W gminach tych mieszka 94170 osób. 

Podstawę ich funkcjonowania stanowi Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  
gminnym (Dz.U.96.13.74 tekst jedn.- z późn. zm. – ost. zm. 2001.09.12 Dz.U.01.89.971) oraz  
uchwalone w oparciu o nią statuty miast i gmin.   

Rozwiązania ustrojowe oraz organizacja wykonywania zadań własnych gmin są we 
wszystkich jednostkach samorządowych zgodne z ustawą o samorządzie terytorialnym. 

Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego - objęte opracowaniem – utworzyły 
jednostki pomocnicze w postaci sołectw w gminach wiejskich i miast w gminach miejsko-
wiejskich. Miasta  - jako  jednostki pomocnicze - istnieją  w 9  jednostkach samorządowych. 
Liczba sołectw  w poszczególnych  gminach  jest róŜna i wynosi: 

-  od  16 - w gminie  Krypno, gminie Knyszyn,  

-  do  49 -  w gminie Grajewo, 48 w Suchowoli, 47 sołectw w Jedwabnem. 

Władzę  w gminie  sprawują  mieszkańcy podejmując  rozstrzygnięcia w  głosowaniu  
powszechnym  lub  za  pośrednictwem   organów  gminy : -rady  gminy  i  zarządu  gminy. 

W gminach objętych opracowaniem organa gmin działają zgodnie z Ustawą i w  swoim 
statutowym  składzie. 

Liczba radnych jest zaleŜna od liczby mieszkańców i w gminach objętych 
opracowaniem przedstawia się następująco: 

- najmniejsze  są  Rady Gmin Jasionówka (14  radnych), Nowy Dwór (15 radnych), 
Korycin (15  radnych), Przytuły (15  radnych); 

- największe  są   Rady  Miejskie gmin Mońki (24  radnych), Suchowola (20 radnych), 
Szczuczyn (20 radnych); 

- pozostałe Rady Gmin liczą 16- 18 radnych. 

Zarządy  Gmin w jednostkach  objętych  opracowaniem są  wieloosobowe:  

- najmniejsze liczą 5 członków - gminy Radziłów, Bargłów Kościelny, Sidra, Mońki, 
Przytuły, miasta  Grajewo (5 członków, w tym 3 nieetatowych); 
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- największe liczą 7 członków – w gminach miejskich: Szczuczyn, Knyszyn, Jedwabne, 
w gminach  wiejskich: Wizna,Wąsosz, Janów, Krypno, Trzcianne. 

Komunalne zadania własne gminy realizują w większości indywidualnie, nie  
podejmując działań wspólnych w ramach związków komunalnych. Jedynie w zakresie 
gospodarki odpadami trzy gminy (Janów, Korycin i Suchowola) utworzyły Związek Gmin 
„Kumiałka – Biebrza”. Do zadań Związku naleŜy: 

- prowadzenie wysypiska odpadów w Janowie i jego rekultywacja po zakończeniu 
eksploatacji, 

- unieszkodliwianie  odpadów i ich  gospodarcze  wykorzystanie, 

- budowa i eksploatacja nowych wysypisk odpadów. 

 

 ROLA I ZADANIA STOWARZYSZE Ń MIAST I GMIN 

Gminy dorzecza Biebrzy, które zostały objęte Programem naleŜą do dwóch  stowarzyszeń 
– Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy i Stowarzyszenia Gmin Biebrzańskich. 

Do Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy naleŜy 11 miast i gmin: miasto 
Grajewo, miasto i gmina Jedwabne, miasto i gminaKnyszyn, gmina Krypno, gmina Przytuły, 
gmina Radziłów, miasto i gmina Rajgród, miasto i gmina Szczuczyn, gmina Wąsosz, gmina 
Wizna, gmina Grajewo. 

Celem Stowarzyszenia, powołanego 13.VIII.1999 r., jest: 

- reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych, 
administracji publicznej, innych instytucji oraz osób fizycznych, 

- turystyczne promowanie terenów Dorzecza Biebrzy (wydawanie folderów 
turystycznych, akcje promocyjne w środkach masowego przekazu, pomoc w 
nawiązywaniu kontaktów z partnerami krajowymi i zagranicznymi chcącymi 
inwestować na tym terenie), 

- ochrona walorów krajobrazowych i przyrodniczych (zebranie, opracowanie i 
popularyzacja projektów budownictwa mieszkaniowego, rekreacyjnego, oczyszczalni 
ścieków), 

- współdziałanie w rozwoju infrastruktury technicznej (poprawa stanu dróg, 
telekomunikacji, rozwój gazownictwa, ochrona środowiska), 

- konsultowanie planów rozwojowych gmin, 

- dąŜenie do pozyskiwania pomocy finansowej dla realizacji celów Stowarzyszenia, 

- prowadzenie działalności gospodarczej. 

Do Stowarzyszenia Gmin Biebrzańskich naleŜy 14 gmin: gmina Bargłów Kościelny, 
miasto i gmina Dąbrowa Białostocka, miasto i gmina Goniądz, gmina Janów, gmina 
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Jasionówka, gmina Jaświły, gmina Korycin, miasto Lipsk, miasto i gmina Mońki, gmina 
Nowy Dwór, gmina Sidra, miasto i gmina Suchowola, gmina Sztabin, gmina Trzcianne. 

Główne cele statutowe Stowarzyszenia to: 

• tworzenie warunków rozwoju działalności gospodarczej podmiotów z 
ukierunkowaniem na wzrost rozwoju gospodarczego poprzez: 

- rozwój przemysłu terenowego, a w szczególności rolno-spoŜywczego, 

- rozwój rolnictwa, a w szczególności produkcji zdrowej Ŝywności z gospodarstw 
ekologicznych, 

- rozwój dróg, infrastruktury technicznej i telekomunikacji 

- rozwój handlu i usług, w szczególności w dziedzinie turystyki, sportu i rekreacji; 

• integracja gospodarki regionu z gospodarką naszego i innych krajów, w szczególności 
poprzez wprowadzenie europejskich standatdów wytwarzania i usług oraz norm 
jakosci, rozówj na poziomie europejskim infrastruktury technicznej wsi regionu, 
włączenie regionalnej bazy danych do centralnego systemu informacyjnego; 

• wspomaganie procesów restrukturyzacji i procesów prywatyzacyjnych; 

• promowanie regionu i zabieganie o pozykanie środków finansowych lub pomocy 
rzeczowej ze źródeł krajowych i zagranicznych; 

• efektywne, zgodne z potrzebami i specyfiką regionu wykorzystywanie funduszy 
krajowych i zagranicznych dostępnych w ramach programów pomocowych; 

• tworzenie systemów gospodarczych finansujących i udzielających gwarancji 
kredytowych w szczególności: spółdzielczych kas oszczędnościowo-poŜyczkowych, 
funduszy rolnych, lokalnych funduszy inwestycyjnych i gwarancyjnych. 

Na terenie gmin dorzecza Biebrzy działa równieŜ Stowarzyszenie Gmin Górnej  Narwi, 
Stowarzyszenie Gmin „Ekorozwój Gmin Dorzecza Narwi”, Stowarzyszenie Samorządów  
Ziemi Sokólskiej, Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Związek Gmin  
Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

 GOSPODARKA FINANSOWA 

Sytuacja finansowa samorządów gminnych na terenie dorzecza Biebrzy jest silnie 
zróŜnicowana, zaleŜy zarówno od wielkości miast i gmin (liczba ludności) i połoŜenia 
gospodarczego. Dane charakteryzujące tę sytuację (na tle województwa i kraju) zawarto w 
tabeli 34, a dodatkowo zaprezentowano w formie graficznej na rysunkach 3-10. 
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Tab.34 Dochody i wydatki budŜetowe miast i gmin dorzecza Biebrzy 
Wyszczególnienie dochody 

budŜetowe 
ogółem na 
gminę w 

2000r. [mln 
zł] 

dochody 
budŜetowe 
ogółem na 

mieszka-ńca 
w 2000r., [zł] 

dochody 
średnie w 
miastach i 
gminach 
dorzecza 
Biebrzy = 

100 

dochody 
budŜetowe 
ogółem w 

przeliczeniu na 
km2 [tys zł] 

 dochody 
średnie w 
miastach i 
gminach 
dorzecza 
Biebrzy = 

100 

dochody 
własne na 

mieszkańca w 
2000r. [zł] 

 dochody 
średnie w 
miastach i 
gminach 
dorzecza 
Biebrzy = 

100 

 udział 
dochodów 

własnych w 
dochodach 
ogółem [%] 

stosunek 
dochodów do 

wydatków 
budŜetowych w 

latach 1998-
2000r. [%] 

wydatki 
inwestycyjne 
przeciętne w 
latach 1998-

2000 na gminę 
[tys zł] 

 wydatki 
średnie w 
miastach i 
gminach 
dorzecza 
Biebrzy = 

100 

ydatki 
inwestycyjne 
przeciętne w 
latach 1998-

2000 na 
mieszkańca 

[zł] 

 wydatki 
średnie w 
miastach i 
gminach 
dorzecza 

Biebrzy = 100 

udział 
wydatków 
inwesty-

cyjnych w 
wydatkach 
ogółem w 

latach 1998-
2000 [%] 

nakłady 
inwestycyjne na 

ochronę 
środowiska i 
gosp. wodną 
przeciętnie w 

latach 1998-2000: 

na 
gminę 
[tys zł]       

 na 
miesz-
kańca 
[zł] 

Polska x) 14,3 1272 115 113 284 646 200 50,8 96,9 3030 278 270 165 22 2490 222 

wojew. podlaskie x) 7,7 1106 100 44,4 112 396 123 35,8 97,6 1515 140 217 133 20,6 928 133 

gminy i miasta dorzecza 
Biebrzy 

7,3 1107 100 39,8 100 322 100 29,1 98,9 1085 100 163 100 15,9 652 98 

Gmina Bargłów 6,4 1096 99 34,2 86 304 94 27,7 97,5 2230 205 378 232 29 1753 297 

M. i G Dąbrowa Biał. 14,5 1055 95 54,7 137 317 98 30 99,5 2325 214 170 104 16,9 600 44 

M. i G Goniądz 6 1070 97 15,8 40 291 90 27,2 92,6 855 79 153 94 14 526 94 

Gmina Grajewo 6,6 1031 93 21,4 54 257 80 24,9 102,6 1245 115 193 118 21,7 756 118 

Miasto Grajewo 25,3 1100 99 1334 3352 564 175 51,3 100,6 1615 149 70 43 7 1128 49 

Gmina Janów 5,8 1245 112 28 70 340 105 27,2 96,6 1170 108 248 152 22,2 1136 240 

Gmina Jasionówka 4,2 1290 116 42,9 108 290 90 22,5 87,7 1805 166 557 342 41 1070 329 

Gmina Jaświty 5,9 1022 92 33,9 85 243 75 23,8 100,4 1655 152 285 175 26 972 167 

M. i G Jedwabne 6,4 1071 97 39,9 100 161 50 15 101,1 665 61 112 68 11,5 63 11 

M. i G Knyszyn 6,4 1245 112 50,2 126 380 118 30,5 98,1 825 76 160 98 14,1 1514 293 

Gmina Korycin 5,1 1407 127 43,5 109 360 112 25,5 106,5 785 72 215 132 19 415 114 

Gmina Krypno 4,9 1106 100 43,6 109 305 95 27,6 100,8 530 49 118 72 12,4 264 59 

M. i G Lipsk 7,2 1147 104 39 98 247 77 21,5 99 535 49 85 52 7,6 115 18 

M. i G Mońki 15,5 952 86 95,8 241 317 98 33,3 101,5 995 92 61 37 7,1 1302 80 

Gmina Nowy Dwór 3,7 1164 105 30,5 77 220 68 18,9 100,2 435 40 135 83 13,1 180 56 

Gmina Przytuły 2,6 1156 104 37 93 156 48 13,5 97,2 410 38 180 110 17,7 54 24 

Gmina Radziłów 6,5 1197 108 32,5 82 294 91 24,6 101 1350 124 250 153 24,5 616 114 

M. i G Rajgród  6,8 1196 108 32,7 82 400 124 33,5 99,9 630 58 112 68 9,7 397 70 

Gmina Sidra 4,6 1109 100 26,5 66 340 106 30,6 103,4 615 57 147 90 15 160 38 

M. i G Suchowola 8 1019 92 31,3 79 255 79 25 99 1305 120 165 101 17,6 1250 158 

M. i G Szczuczyn 8 1157 106 68,8 173 266 83 23 97,9 1250 115 180 110 16,1 572 83 

Gmina Sztabin 6,7 1152 105 18,6 47 313 97 27,2 99,6 895 82 153 94 15 522 89 

Gmina Trzcianne 5,6 1132 102 16,8 42 225 70 19,9 83,6 1890 174 380 233 31,8 718 144 

Gmina Wąsosz 4,8 1143 103 40,3 101 205 64 17,9 101,2 650 60 155 95 16 145 35 

Gmina Wizna 5,1 1138 103 38,6 97 190 59 16,8 99,6 470 43 104 64 10,4 161 35 
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Rys.3 Dochody budŜetowe ogółem na gminę w 2000 r.  w miastach i gminach dorzecza Biebrzy 
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Rys.4 Dochody własne na mieszkańca w 2000r. w miastach i gminach dorzecza Biebrzy 
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Rys.5 Stosunek wydatków do dochodów budŜetowych w 2000r. w miastach i gminach dorzecza Biebrzy.
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Rys.6 Udział dochodów własnych w dochodach ogółem miast i gmin dorzecza Biebrzy.
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Rys.7 Przeciętne wydatki inwestycyjne w latach 1998-2000 w gminach i miastach dorzecza Biebrzy.
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Rys.8 Przeciętne wydatki inwestycyjne w latach 1998-2000 na mieszkańca w gminach i miastach dorzecza Biebrzy
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Rys.9 Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem w latach 1998-2000 w miastach i gminach dorzecza 
Biebrzy
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Rys.10 Przeciętne nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w latach 1998-2000 w miastach 
i gminach dorzecza Biebrzy.
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W 2000 roku największymi dochodami budŜetowymi dysponowały miasto Grajewo – 23,5 
mln zł, miasto i gmina Mońki – 15,5 mln zł oraz miasto i gmina Dąbrowa Białostocka –  14,5 mln 
zł, najmniejszymi zaś gminy Przytuły – 2,6 mln zł i Nowy Dwór – 3,7 mln zł. PrzewaŜały gminy 
o dochodach rzędu 5-7 mln zł, a więc stosunkowo niskodochodowe. W gminach miejsko-
wiejskich średnie dochody budŜetowe wyniosły 8,7 mln zł, podczas gdy w całym województwie 
podlaskim (bez miast na prawach powiatu) – 10 mln zł, a w całym kraju (bez miast na prawach 
powiatu) - 17,1 mln zł. W gminach wiejskich przeciętne dochody wyniosły 5,2 mln zł, podczas 
gdy w województwie – 5,6 mln zł, a w kraju – 7,9 mln zł. Niewątpliwie w wielu gminach mała 
skala dochodów budŜetowych moŜe stanowić czynnik  istotnie ograniczający moŜliwości 
działania samorządów, zwłaszcza w dziedzinie inwestycyjnej. 

Stosunkowo małe jest zróŜnicowanie gmin pod względem wysokości dochodów 
budŜetowych w przeliczeniu na mieszkańca. W 2000 r. najniŜsze były w gminach miejsko-
wiejskich: Mońki (952 zł) i Suchowola (1019 zł) oraz w gminach wiejskich Jaświły (1022 zł) 
i Grajewo (1031 zł), a najwyŜsze – w gminach wiejskich Korycin (1407 zł) i Jasionówka 
(1290 zł). W większości gmin dochody te kształtowały się w przedziale 1050-1200 zł. 
Według klasyfikacji ogólnokrajowej stosowanej przez NFOŚiGW przy ustalaniu preferencji 
poŜyczkowych 11 gmin dorzecza moŜna zaliczyć do grupy jednostek niskodochodowych, a 
12 gmin – do grupy jednostek średniodochodowych. Przeciętne dochody na mieszkańca na 
terenie ogółu badanych miast i gmin wyniosły 1107 zł i były prawie takie same jak w całym 
województwie podlaskim; były zarazem znacząco niŜsze niŜ w całym kraju (o 13%). 

Dochody budŜetowe gmin w większej części opierają się na dotacjach i subwencjach, nie są 
więc właściwym miernikiem zdolności jednostek samorządowych do samofinansowania ich 
działalności. Na badanym obszarze dochody własne tych jednostek stanowiły w r. 2000 zaledwie 
29% dochodów budŜetowych ogółem, podczas gdy w całym województwie podlaskim – blisko 
36%, a w całym kraju – blisko 51%. Jedynie w gminie miejskiej Grajewo ich udział przekroczył 
50%. W pozostałych gminach zawierał się w przedziale od 13,5% (gm. Przytuły) do 33,5% ( 
gm. Rajgród). W przeliczeniu na mieszkańca na terenie gmin wiejskich największe dochody 
własne miała gmina Korycin (360 zł) oraz w Sidrze i Janowie (340 zł), a najmniejsze – w 
Przytułach (156 zł) i Wiźnie (190 zł), na terenie zaś gmin miejsko-wiejskich najwyŜsze były 
w Rajgrodzie (400 zł) i Knyszynie (380 zł), a najniŜsze – w Jedwabnem (161 zł). Na całym 
badanym terenie dochody te wyniosły średnio 322 zł, podczas gdy w województwie – 396 zł, 
w kraju – 646 zł. Głównymi źródłami dochodów własnych były w badanych gminach wpływy 
z podatków od nieruchomości (27,5%), od osób fizycznych (29,3%) i gospodarstw rolnych 
(11,3%). Udział przychodów z podatków od osób prawnych wyniósł niespełna 2%. Fakty te 
dowodzą, Ŝe badany rejon jest jeszcze w przewaŜającej części słabo rozwinięty gospodarczo, 
a jego mieszkańcy są na ogół mało zamoŜni.  

Dochody budŜetowe badanych jednostek samorządowych wykazywały w ostatnich 
kilku latach w sumie tendencje wzrostową, tak w ujęciu nominalnym, jak i realnym. Dochody 
ogółem wzrosły w okresie 1996-2000 w ujęciu nominalnym o 63%, a w ujęciu realnym – o 
blisko 9%. Wzrost  ten był podobny jak w całym województwie i wyŜszy niŜ w całym kraju  
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(w ujęciu realnym – o niecałe 6%). Jeszcze silniejszy był wzrost dochodów własnych – w ujęciu 
realnym wzrosły one o blisko 20%. Wzrost ten był jednak duŜo wolniejszy niŜ w województwie 
(33%) i w kraju (53%). Oznacza to, Ŝe na badanym terenie słabiej niŜ w innych gminach 
województwa i kraju zaznaczyło się oddziaływanie wewnętrznych czynników dynamizacji 
dochodów budŜetowych, związanych z oŜywieniem gospodarczym i poprawą warunków bytowych 
ludności. Przy tym wystąpiło silne zróŜnicowanie dynamiki zmian dochodów własnych. W 
licznych gminach nie tylko nie wzrosły one w ujęciu realnym, ale wręcz zmalały, na przykład w 
gminach Suchowola, Goniądz, Bargłów Kościelny, Przytuły i Sidra, w innych zaś ich wzrost był 
silniejszy niŜ w całym województwie, na przykład w gminach Radziłów, Grajewo-miasto, Krypno, 
Sztabin i Grajewo-wieś. Prawdopodobnie w r. 2001 w większości badanych jednostek 
samorządowych wystąpił spadek dochodów budŜetowych nie tylko w ujęciu realnym, ale takŜe 
nominalnym; tak naleŜy sądzić na podstawie zaprojektowanych na tenŜe rok budŜetów gminnych. 

Porównanie dochodów i wydatków budŜetowych badanych jednostek samorządowych w 
trzyleciu 1998-2000 wskazuje, Ŝe ich budŜety były w sumie niezrównowaŜone. Łączny deficyt był 
stosunkowo niewielki, stanowił nieco ponad 1% ogólnych dochodów budŜetowych, był przy tym 
mniejszy niŜ w województwie podlaskim (2,4%) i w kraju (3,1%). Niepokojące jest jednak to, Ŝe 
deficyt budŜetowy wykazuje tendencję rosnącą, dochodząc w r. 2000 do 2,4%, jeszcze głębszy był 
zapewne w r. 2001. Największy niedobór miały w analizowanym okresie gminy Trzcianne (ponad 
16%), Jasionówka (12%) i Goniądz (7,5%), a największe nadwyŜki budŜetowe - gminy Korycin 
(6,5%) i Sidra (3,5%). 

Większość badanych gmin (15 z 25) była na koniec 2000 r. zadłuŜona, głównie z tytułu 
poŜyczek i kredytów. Łączne zadłuŜenie wyniosło 15,5 mln zł, co stanowiło 8,5% dochodów 
budŜetowych ogółu badanych jednostek samorządowych, a zarazem 13,2% dochodów będących w 
dyspozycji gmin zadłuŜonych na koniec 2000 r. Do najbardziej  zadłuŜonych gmin naleŜały: 
Trzcianne (43%), Jasionówka (36%), Janów (24,5%), Knyszyn (24%) i Goniądz (20%), a do 
umiarkowanie zadłuŜonych – Lipsko (14%), Mońki (13%), Rajgród (11,5%), Sztabin (11,5%) i 
Suchowola (11%). śadnego zadłuŜenia nie wykazały gminy Dąbrowa Białostocka, Jedwabne, 
Krypno, Nowy Dwór, Radziłów, Sidra, Szczuczyn, Wąsosz, Wizna i gmina wiejska Grajewo. 

Tylko niewielką część rozporządzalnych środków budŜetowych badane jednostki 
samorządowe przeznaczyły na finansowanie działalności inwestycyjnej. W trzyleciu 1998-2000 
wydatki na ten cel stanowiły przeciętnie niespełna 16% wydatków ogółem, podczas gdy w 
województwie – blisko 21%, a w kraju – 22%. 

Stosunkowo najwięcej środków na inwestycje przeznaczyły gminy Jasionówka (41%), 
Trzcianne (32%), Bargłów (29%) i Radziłów (25%), a najmniej – gminy Mońki (7%), Lipsk (8%), 
miasto Grajewo (7%) i Rajgród (10%). 

W przeliczeniu na gminę wydatki te wyniosły średnio niespełna 1,1 mln zł, podczas gdy w 
województwie – 1,5 mln zł, a w kraju – ponad 3 mln zł. W niektórych gminach – przewaŜnie 
niskobudŜetowych – kształtowały się one zaledwie w granicach 400-600 tys. zł – do grupy tej 
naleŜały Przytuły, Nowy Dwór, Wizna, Krypno i Lipsk. W niektórych gminach wydatki 
inwestycyjne przekroczyły 1800 tys. zł – do grupy tej naleŜały Jasionówka, Trzcianne, Bargłów i 
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Dąbrowa Białostocka. W przeliczeniu na mieszkańca wydatki inwestycyjne wyniosły w badanej 
zbiorowości przeciętnie 163 zł, podczas gdy w województwie podlaskim – 217 zł, a w Polsce – 270 
zł. Do najbardziej wyróŜniających się pod tym względem naleŜały gminy: Jasionówka (560 zł), 
Bargłów Kościelny (380 zł), Trzcianne (380 zł) i Jaświły (285 zł), a do najbardziej pasywnych – 
gminy Mońki (60 zł), Grajewo – miasto (70 zł), Lipsk ( 85 zł), Wizna (105 zł), Jedwabne (110 zł) i 
Rajgród (110 zł). Silne zróŜnicowanie tego wskaźnika przy dość wyrównanych dochodach 
budŜetowych na mieszkańca dowodzi, Ŝe aktywność inwestycyjna – bardzo waŜny  wyznacznik 
atrakcyjności i pręŜności społeczno-gospodarczej miast i gmin – zaleŜy nie tylko od uwarunkowań 
budŜetowych, ale takŜe od aktywności i zapobiegliwości władz samorządowych i społeczności 
lokalnych. 

Podobnie jak całkowite wydatki inwestycyjne silnie zróŜnicowane są nakłady inwestycyjne 
na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, będące na ogół głównymi dziedzinami zaangaŜowania 
inwestycyjnego jednostek samorządowych. Często o poziomie tych nakładów decydują nie tylko 
własne środki budŜetowe, ale takŜe zewnętrzne środki pomocowe (z krajowych i zagranicznych 
instytucji finansowych), których udział w finansowaniu tego rodzaju inwestycji zwykle przekracza 
50%. Stąd teŜ duŜe znaczenie ma umiejętność pozyskiwania takich środków przez władze 
samorządowe. W badanym regionie stan inwestowania w ochronę środowiska i gospodarkę wodną 
jest, przeciętnie biorąc, bardzo niezadawalający. W trzyleciu 1998 – 2000 nakłady na te dziedziny 
wyniosły w przeliczeniu na gminę średnio 650 tys. zł, podczas gdy w województwie – 930 tys. zł, a 
w kraju –  blisko 2500 tys. zł. W niektórych gminach nakłady te nie przekraczały rocznie 200 tys. 
zł,  jak w Przytułach, Jedwabnem, Lipsku, Wąsoszy, Wiźnie i Nowym Dworze, z drugiej strony 
były gminy, gdzie wyniosły ponad 1250 tys. zł, t.j. w Bargłowie Kościelnym, Knyszynie, Mońkach 
i Suchowoli. W przeliczeniu na mieszkańca nakłady inwestycyjne wyniosły w badanych gminach 
średnio niespełna 100 zł, podczas gdy w województwie – blisko 135 zł, a w kraju – ponad 220 zł. 
NajwyŜszą aktywnością inwestycyjną odznaczały się gminy Jasionówka (330 zł), Bargłów (295 zł), 
Knyszyn (295 zł) i Janów (240 zł), a najniŜszą – gminy Jedwabno, Lipsk, Przytuły, Wąsosz, Wizna 
i Sidry, gdzie wskaźnik nakładów na mieszkańca zawierał się zaledwie w przedziale 10-40 zł. 

Podsumowując sytuacja finansowe miast i gmin dorzecza Biebrzy jest – ogólnie biorąc – 
gorsze niŜ w całym województwie podlaskim i w kraju. Niedorozwój gospodarczy ogranicza 
moŜliwości pozyskiwania dochodów ze źródeł własnych, zarazem systematycznie limitowane jest 
wsparcie finansowe ze strony władz państwowych. Niski jest stopień urbanizacji i 
uprzemysłowienia, mało korzystne są warunki dla prowadzenie intensywnej gospodarki rolnej, a 
przy tym słabo jest rozwinięta infrastruktura techniczna. Niekorzystne jest równieŜ silne 
zróŜnicowanie przestrzenne stanu gospodarczego i standardu bytowego ludności. Stosunkowo niska 
jest aktywność inwestycyjna jednostek samorządowych, choć jest kilka gmin naleŜących pod tym 
względem do wyróŜniających się w skali nie tylko województwa, ale całego kraju. Niewątpliwie 
poziom dochodów budŜetowych w większości miast i gmin na terenie Biebrzy jest i będzie w 
przyszłości zbyt niski w stosunku do potrzeb rozwojowych, w tym do potrzeb inwestycyjnych 
związanych z ochroną środowiska. ToteŜ niezbędne jest większe niŜ dotąd wspieranie 
przedsięwzięć inwestycyjnych tych gmin za pomocą  środków zewnętrznych, pochodzących tak z 
krajowych jak i zagranicznych instytucji  finansowych.   
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9 OCENA WARUNKÓW śYCIA ORAZ PLANÓW 
śYCIOWYCH MIESZKA ŃCÓW 

Obszar funkcjonalny dorzecza Biebrzy połoŜony jest w województwie podlaskim, które 
zajmuje obszar 20180 km2 (6,4 % powierzchni kraju – 6 miejsce) i jest zamieszkane przez 
1224 tys. mieszkańców. Ludność województwa stanowi 3,2 % ludności Polski, co daje 
14 miejsce w kraju. Ponad 700 tys. ludności, czyli 57,3 % populacji, to mieszkańcy miast. 
Niski stopień urbanizacji regionu powoduje, Ŝe wskaźnik liczby ludności na 1 km2 jest 
najniŜszy w kraju i wynosi 61 osób (średnia w Polsce - 124). Struktura wiekowa ludności 
województwa podlaskiego nieznacznie tylko odbiega od średniej krajowej. WyŜszy jest tu 
odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym (województwo 27,8 %, kraj 26,3 %) 
i poprodukcyjnym (województwo 15,4 %, kraj 14,2 %).  

Na przestrzeni ostatnich kilku lat zauwaŜalne jest sukcesywne zmniejszanie się liczby 
ludności wiejskiej i starzenie się tej części populacji. Prowadzi to nie tylko do pogłębiania 
deformacji struktury demograficznej, ale równieŜ do wielu negatywnych zjawisk w sferze 
społecznej i ekonomicznej. ZagraŜa to m.in. funkcjonowaniu gospodarstw rolnych oraz 
wywiera niekorzystny wpływ na tempo rozwoju gospodarczego i poziom Ŝycia ludności 
całego regionu. Do ujemnych zjawisk demograficznych zaliczyć naleŜy nadmierną migrację 
ze wsi do miast wykształconej młodzieŜy, przewagę męŜczyzn na obszarach wiejskich, co 
powoduje spadek zawierania związków małŜeńskich, zwiększanie się udziału rodzin 
niepełnych, spadek przyrostu naturalnego. 

Podlaskie to region o charakterze rolniczym. Rolnicza przestrzeń produkcyjna cechuje 
się niską przeciętną jakością gleb i wysoką niestabilnością klimatu. W produkcji roślinnej 
przewaŜa, podobnie jak w kraju, uprawa roślin mało pracochłonnych, w tym głównie zbóŜ 
i ziemniaków. Rolnictwo prawie w całości związane jest z sektorem prywatnym (93% ogólnej 
liczby gospodarstw). Przeciętna powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi ok. 12 ha. Jest to 
wielkość stosunkowo wysoka w porównaniu do innych regionów kraju. Charakterystyczną 
cechą rolnictwa jest to, Ŝe na przeciętnego mieszkańca województwa przypada najwięcej 
uŜytków rolnych – 0,98 ha, tj. ponad dwa razy więcej niŜ w kraju (0,48 ha). Czynniki 
obiektywne powodują, Ŝe wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, który 
uwzględnia jakość gleb, warunki klimatyczne (temperatura, opady), długość okresu wegetacji 
oraz ukształtowanie powierzchni, plasuje województwo na ostatnim miejscu w kraju.   

W województwie funkcjonuje ponad 290 obiektów turystycznych dysponujących 14,8 tys. 
miejscami noclegowymi, w tym 6346 całorocznymi. Baza ta charakteryzuje się w większości 
niskimi standardami. Istniejące połączenia transportowe nie zapewniają turystom moŜliwości 
szybkiego i bezpiecznego przemieszczania się. Poziom kwalifikacji kadry, pracującej w zawodach 
związanych z obsługą turystów oraz w sektorze usług towarzyszących, nie zawsze odpowiada 
potrzebom gości, co w decydujący sposób ogranicza ilość klientów. Zbyt mało jest kempingów i 
pól biwakowych, zwłaszcza w rejonach Parku  Biebrzańskiego, Puszczy Augustowskiej i 
Knyszyńskiej.  
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Struktura przemysłu województwa zdominowana jest przez produkcję i przetwórstwo 
artykułów spoŜywczych (przemysł mleczarski, mięsny, owocowo-warzywny, piwowarski, 
spirytusowy i młynarski). WaŜne znaczenie ma równieŜ produkcja maszyn i urządzeń, produkcja 
tkanin oraz drewna i wyrobów z drewna. 

Okres transformacji przyniósł stały wzrost sektora prywatnego. Aktualnie w województwie 
podlaskim zarejestrowanych jest ponad 81,9 tys. podmiotów gospodarczych, z czego 79,3 tys. to 
jednostki prywatne.  

Województwo podlaskie charakteryzuje wysoki udział osób pracujących w rolnictwie (37,4 
%). Aktualnie struktura przygotowania zawodowego rolników jest niekorzystna. Ludność rolnicza 
posiadająca wykształcenie wyŜsze stanowi zaledwie 1,5 % ogółu rolników, wykształceniem 
średnim zawodowym legitymuje się ok. 11 %, a 63 % to osoby z wykształceniem podstawowym i 
bez wykształcenia. Struktura taka nie sprzyja rozwojowi i racjonalizacji produkcji, przeobraŜaniu 
i przystosowaniu gospodarstw rolnych do warunków gospodarki rynkowej, jak równieŜ utrudnia 
reorientację zawodową i podejmowanie nowych inicjatyw gospodarczych. 

Poziom Ŝycia ludności obszaru gmin dorzecza Biebrzy jest dość niski w stosunku do innych 
regionów kraju. Odzwierciedla on sytuację charakterystyczną dla całego województwa podlaskiego. 
Głównymi czynnikami powodującymi obecny stan rzeczy są: kryzys ekonomiczny w sektorze  
gospodarki, brak rozwoju przemysłu i wzrastające w związku z tym bezrobocie. Mimo to, standardy 
Ŝyciowe mieszkańców w ostatnich latach wzrosły. Świadczą o tym, dane dotyczące zwiększenia 
długości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wzrostu jakości wody pitnej, wzrostu długości 
utwardzonej powierzchni dróg, zmiany metod wytwarzania ciepła na bardziej przyjazne środowisku 
i rozwój telekomunikacji. Poprawie równieŜ uległo wyposaŜenie placówek oświatowych i 
medycznych, a co za tym idzie wzrosła jakość świadczonych przez te instytucje usług. 

W porównaniu do początku lat dziewięćdziesiątych rysuje się tendencja wzrostu zakupu 
dóbr konsumpcyjnych, np. wzrost zarejestrowanych nowych pojazdów mechanicznych. Pomimo 
to sytuacja Ŝyciowa mieszkańców gmin obszaru funkcjonalnego dorzecza Biebrzy nie jest dobra. 

W wyniku analizy badań monograficznych stwierdzono, Ŝe najmniej korzystnie przedstawia 
się stopień skanalizowania obszarów wiejskich i liczbę oczyszczalni ścieków. Gminy dorzecza 
Biebrzy, jak większość gmin województwa podlaskiego, nie posiada dostępu do gazu sieciowego. 
WiąŜe się to z pogorszeniem stanu środowiska naturalnego. W celu pobudzenia i podniesienia 
atrakcyjności regionu konieczne są dalsze inwestycje poprawiające infrastrukturę techniczną gmin. 

Mieszkańcy gmin obszaru funkcjonalnego dorzecza Biebrzy, w przewaŜającej części 
zajmujący się rolnictwem, wiąŜą swoje plany Ŝyciowe i dalsze perspektywy rozwoju z 
agroturystyką i rozkwitem  Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP). Do osiągnięcia tych 
celów konieczne są inwestycje w infrastrukturze gminnej. 
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C     PODSTAWOWE KIERUNKI ROZWOJU 
REGIONU W ŚWIETLE ISTNIEJ ĄCYCH 
DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH  

Rozwój gminy jest w duŜym stopniu zdeterminowany zapisami zawartymi w róŜnego 
rodzaju dokumentach strategiczno-programowych o zasięgu zarówno ogólnokrajowym jak i 
regionalnym. Precyzują one na róŜnym poziomie szczegółowości poŜądane działania, jakie naleŜy 
podejmować w celu zapewniania trwałego i harmonijnego rozwoju społeczności lokalnych. 

Spośród dokumentów przyjętych na poziomie krajowym, które wskazują kierunki 
rozwoju regionu, na szczególną uwagę zasługują: 

1.  Polska 2025 - Długookresowa strategia trwałego i zrównowaŜonego rozwoju 

Cele i główne kierunki długookresowego rozwoju Polski zostały określone w 
dokumencie rządowym pod nazwą Polska 2025 – Długookresowa strategia trwałego i 

zrównowaŜonego rozwoju. NajwaŜniejsze kierunki działań obejmują: 

• dąŜenie do zmniejszenia dystansu w rozwoju społeczno – gospodarczym wobec 
krajów wysoko rozwiniętych, zarówno pod względem materialnym, jak i pod 
względem jakości Ŝycia mieszkańców; 

• osiągnięcie poziomu jakości Ŝycia porównywalnego ze średnim poziomem w 
krajach Unii Europejskiej; 

• tworzenie społeczeństwa ludzi wykształconych i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. 

Osiągnięcie wyznaczonych celów oznaczać będzie przyśpieszenie tempa wzrostu 
gospodarczego, wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki, stały wzrost 
poziomu wykształcenia i szybkie dostosowanie kwalifikacji do dynamicznie zmieniających 
się potrzeb rynku. Głównym czynnikiem rozwoju staną się wówczas zasoby wiedzy, 
informacje i umiejętności ich wykorzystania. 

 Przyjmuje się, Ŝe rozwarstwienie dochodowe ludności nie ulegnie powiększeniu. 
Długotrwały i względnie wysoki wzrost gospodarczy doprowadzi do znacznego ograniczenia 
bezrobocia i złagodzenia jego skutków. 

 Polska pozostanie państwem demokratycznym, opartym na zasadach równości wobec 
prawa. Demokracja polegać będzie nie tylko na przestrzeganiu odpowiednich procedur, ale 
takŜe na zachowaniu interesów ogólnospołecznych w podejmowanych decyzjach przez 
władze publiczne róŜnych szczebli. Utrzyma się podział ról między władzami centralnymi a 
regionalnymi i lokalnymi, w którym będzie zapewniona nadrzędność interesów 
ogólnokrajowego i jednocześnie poszanowanie samorządności regionalnej i lokalnej. 

2. II Polityka ekologiczna państwa  

W dokumencie tym przyjęto zadania w sferze ekologicznej, które w znacznym stopniu 
określają równieŜ kierunki działań w sferze gospodarczej i społecznej. NajwaŜniejsze z nich to:  
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• dalsza poprawa jakości powietrza, przede wszystkim przez zmniejszenie emisji 
pyłów i gazów do atmosfery; 

• poprawa jakości wód powierzchniowych; 

• zmniejszenie uciąŜliwości odpadów; 

• realizację programu zalesiania obszarów wododziałowych terenów o niskiej 
przydatności rolniczej; 

• utrwalenie proekologicznych wartości kulturowych oraz prowadzenie edukacji 
ekologicznej społeczeństwa; 

• rozpoczęcie realizacji programu oczyszczania ścieków we wszystkich 
miejscowościach liczących 2 tys. i więcej mieszkańców; 

• zmniejszenie materiałochłonności, wodochłonności i odporności produkcji 
przemysłowej; 

• wymuszenie proekologicznych modernizacji technik i technologii wytwarzania w 
gospodarce. 

3. Spójna polityka rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa 

Spójna polityka rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa zakłada działania 
ukierunkowane na poprawę warunków pracy i poziomu Ŝycia ludności wiejskiej, przebudowę 
struktur sektora rolnego oraz kształtowanie warunków rozwoju zrównowaŜonego na 
obszarach wiejskich i zwiększenie konkurencyjności wyrobów polskiego przemysłu 
spoŜywczego. Polityka rozwoju regionalnego państwa musi wspomagać integrację działań 
prowadzonych w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich z przedsięwzięciami 
ogólnorozwojowymi i restrukturyzacyjnymi podejmowanymi na poziomie regionalnym. W 
pierwszym rzędzie działania te powinny być ukierunkowane na podniesienie poziomu 
edukacji i liczby dostępnych szkoleń oraz moŜliwości przekwalifikowania dla mieszkańców 
wsi, przyspieszenia procesów modernizacji rolnictwa oraz rozwoju infrastruktury społecznej i 
technicznej, w szczególności zwiększającej atrakcyjność inwestowania na danym obszarze, 
wspomaganie koncentracji funkcji gospodarczych w ośrodkach miejskich połoŜonych na 
obszarach rolniczych, wspomaganie tworzenia w tych miejscach pozarolniczych miejsc pracy 
(takŜe w małych i średnich przedsiębiorstwach). 

4.  Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego 

Celem strategicznym Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego jest: Tworzenie 

warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych 

obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego 

spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską. 

Wzrost konkurencyjności naleŜy rozumieć jako poprawę sytuacji wszystkich regionów 
w Polsce względem regionów europejskich, w zakresie produktywności gospodarki, 
tworzenia i absorpcji innowacji, wykształcenia mieszkańców, dochodów ludności oraz ilości i 
jakości infrastruktury technicznej, a więc tych czynników, które decydują obecnie o sile 
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gospodarek państw i regionów. Kompleksowym miernikiem wzrostu konkurencyjności 
polskich regionów będzie tempo wzrostu poziomu PKB na mieszkańca poszczególnych 
województw w Polsce w stosunku do średniej Wspólnotowej. 

Przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów naleŜy rozumieć jako podjęcie 
działań interwencyjnych na obszarach o najmniejszych moŜliwościach rozwojowych oraz 
najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej. Miernikiem powodzenia polityki rozwoju 
regionalnego w tym zakresie będzie niedopuszczenie do znaczącego wzrostu zróŜnicowania, 
w układzie województw, poziomu PKB na mieszkańca oraz poprawa względem średniej 
krajowej wartości podstawowych wskaźników społeczno-gospodarczych mierzonych na 
poziomie wojewódzkim i powiatowym - w pierwszym rzędzie stopy bezrobocia, poziomu 
wykształcenia oraz wyposaŜenia infrastrukturalnego. 

Zmierzając do realizacji celu strategicznego polityka rozwoju regionalnego państwa 
sprzyjać będzie wzrostowi gospodarczemu, decentralizacji zarządzania państwem, 
przekształceniom strukturalnym regionów, wzrostowi urbanizacji, zwiększaniu mobilności 
przestrzennej ludności, zwiększaniu poziomu wiedzy i dostępu do najnowocześniejszych 
technologii społeczeństwa i podmiotów gospodarczych. Realizacja strategicznego celu NSRR 
w konsekwencji prowadzić będzie takŜe do poprawy warunków rozwoju rodzin. 

Cel strategiczny Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego zostanie osiągnięty poprzez 
koncentrację interwencji państwa w kilku priorytetach polityki rozwoju regionalnego do roku 2006: 

A. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury słuŜącej wzmacnianiu 
konkurencyjności regionów: 

• rozbudowa i modernizacja sieci transportowo-logistycznych, 

• rozbudowa sieci telekomunikacyjnych i informatycznych, 

• rozbudowa i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska, 

• rozwój funkcji metropolitalnych największych miast i zespołów miejskich. 

B. Restrukturyzacja bazy ekonomicznej regionów i tworzenie warunków jej 
dywersyfikacji: 

• rozwój małych i średnich miast w regionach o dominacji rolnictwa, 

• tworzenie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, 

• podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej regionów, 

• rozwój sektora turystyki. 

C. Rozwój zasobów ludzkich: 

• rozwój potencjału edukacyjnego szkolnictwa średniego i wyŜszego w regionach, 

• rozwój szkolenia zawodowego i kształcenia ustawicznego w powiązaniu z 
restrukturyzacją gospodarek regionalnych i postępem technicznym, 
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• mobilizacja potencjału przedsiębiorczości w regionach, 

• szkolenie kadr administracji publicznej, 

• zwiększenie mobilności zawodowej, sektorowej i przestrzennej zasobów pracy. 

D. Wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i zagroŜonych marginalizacją: 

• aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich, 

• aktywizacja obszarów popegeerowskich, 

• aktywizacja miast dotkniętych upadkiem przemysłu, 

• aktywizacja ludności na obszarach wielkomiejskich zagroŜonych marginalizacją 
społeczno-gospodarczą. 

E. Rozwój współpracy regionów. 

Prowadzenie polityki rozwoju regionalnego przez państwo będzie realizowane przez 
udzielanie wsparcia finansowego zadań przedstawianych w programach wojewódzkich. Oznacza 
to, Ŝe moŜliwość realizacji powyŜej sformułowanych priorytetów polityki regionalnej państwa w 
konkretnym województwie będzie zaleŜała od wyniku negocjacji związanych z zawarciem 
kontraktu wojewódzkiego. Od sprawności przeprowadzenia negocjacji oraz pełnego zrozumienia 
propozycji obu stron zaleŜeć będzie pełna realizacja Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego. 
Zdefiniowane priorytety rozwoju regionalnego państwa stanowią bowiem punkt odniesienia dla 
ubiegania się województw o wsparcie ze środków krajowych i wspólnotowych. 

5. Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju 

Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju jest podstawowym 
dokumentem określającym zasady polityki Państwa w dziedzinie przestrzennego 
zagospodarowania kraju w perspektywie najbliŜszych kilkunastu lat. Wynika ona z ustawy o 
zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 07.07.1994 roku. Jednym z zadań artykułowanych w 
koncepcji jest potrzeba ekologizacji przestrzennego zagospodarowania kraju przez:  

- promowanie i upowszechnianie ekorozwoju jako nadrzędnej idei kształtowania 
trwałego rozwoju, 

- aktywna ochronę zasobów unikatowych i najcenniejszych dla zachowania i 
utrwalania róŜnorodności biologicznej polskiej przestrzeni przyrodniczej i jej 
toŜsamości w przestrzeni europejskiej. 

Na szczeblu gminy realizacja koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju 
odbywa się poprzez: 

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (dla całej gminy lub dla jej 
części) do planu miejscowego dołącza się prognozę skutków wpływu ustaleń planu 
na środowisko przyrodnicze. 
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6. Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej 

Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej została przygotowana jako dokument, który 
identyfikuje i hierarchizuje główne cele edukacji środowiskowej, wskazując jednocześnie 
moŜliwości ich realizacji. Podstawowe cele strategii są następujące: 

A. Upowszechnienie idei ekorozwoju we wszystkich sferach Ŝycia uwzględniając 
równieŜ pracę i wypoczynek człowieka, czyli objęcie permanentną edukacją 
ekologiczną wszystkich mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej. 

B. WdroŜenie edukacji ekologicznej jako edukacji interdyscyplinarnej na wszystkich 
stopniach edukacji formalnej i nieformalnej. 

C. Promowanie dobrych doświadczeń z zakresu metodyki edukacji ekologicznej. 

Do szczególnie istotnych dokumentów, w których zostały zapisane kierunki rozwoju 
regionu naleŜy zaliczyć: 

1. Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego 

W dokumencie tym misję województwa sformułowano następująco: Województwo podlaskie 

jest obszarem przedsiębiorczości gospodarczej, unowocześnienia rolnictwa oraz rozwoju: turystyki i 

wypoczynku, infrastruktury społecznej, wielokierunkowej edukacji oraz nowoczesnej infrastruktury 

technicznej – z aktywnym wykorzystaniem połoŜenia przygranicznego, walorów środowiska 

kulturowego i przyrodniczego w dąŜeniu do osiągnięcia średnich wskaźników rozwoju i poziomu Ŝycia 

w Polsce.  

Określony w ten sposób nadrzędny cel rozwoju województwa jest ujęty w formie pięciu 
celów strategicznych: 

A. Województwo podlaskie obszarem rozwoju nowoczesnej infrastruktury technicznej, 
otwartym i dostępnym dla otoczenia. 

B. Województwo podlaskie obszarem rozwoju gospodarczego, unowocześniania 
rolnictwa w dostosowaniu do specyfiki przestrzeni produkcyjnej, tworzącym 
sprzyjające warunki do rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości. 

C. Województwo podlaskie obszarem rozwoju regionalnej infrastruktury społecznej 
stosownie do potrzeb i aspiracji mieszkańców z poszanowaniem odrębności 
narodowych, kulturowych i religijnych oraz wzmocnienie ośrodków miejskich o 
znaczeniu krajowym i regionalnym. 

D. Województwo podlaskie obszarem racjonalnego wykorzystania walorów środowiska 
przyrodniczego oraz wspierania rozwoju turystyki, kultury fizycznej i sportu 

E. Województwo podlaskie obszarem wykorzystującym połoŜenie przygraniczne, 
wielokulturową tradycję oraz unikatowe walory przyrodnicze do rozwoju współpracy 
międzynarodowej. 

W ramach ogólnych celów strategicznych wyróŜniono następujące priorytety i kierunki 
rozwoju: 
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A. Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej województwa: 

a) rozwój systemu transportowego, w tym: 

- budowę i modernizację dróg krajowych (Nr S 8, 19, 65, 66) i wojewódzkich 
zapewniających prawidłowe funkcjonowanie międzynarodowego, krajowego i 
regionalnego ruchu kołowego; 

- rozbudowę i modernizację istniejących oraz budowę nowych miejsc obsługi 
podróŜnych (MOP); 

- modernizację linii i urządzeń kolejowych w dostosowaniu do międzynarodowych 
potrzeb przewozowych, w szczególności linii Warszawa – Białystok – Kuźnica i 
Sokółka – Suwałki – Trakiszki; 

- tworzenie warunków do poprawy obsługi ludności w zakresie komunikacji zbiorowej; 

- tworzenie warunków terenowych, infrastrukturalnych i finansowych do realizacji 
lotniska regionalnego w rejonie Białegostoku, rozbudowy lotniska lokalnego 
k/Suwałk oraz modernizacji i budowy lotnisk sportowo – sanitarnych; 

- modernizację i rozbudowę miejskich układów komunikacyjnych; 

b) rozwój systemów energetycznych, w tym: 

- zapewnienie dwustronnego zasilania z sieci krajowej GPZ 400/110 kV „Narew”; 

- zwiększenie moŜliwości wymiany międzynarodowej nadwyŜek energii 
elektrycznej nową, dwutorową linię WN 400 kV Ełk – Alytus (Litwa) i linię WN 
400 kV GPZ „Narew” – Białoruś;  

- wspieranie budowy niekonwencjonalnych, proekologicznych źródeł energii, takich 
jak elektrownie wodne i wiatrowe; 

- rozwój systemu gazowniczego; 

- rozwój systemów ciepłowniczych miast, stosownie do potrzeb i standardów 
ochrony środowiska; 

- rozwój systemu telekomunikacyjnego poprzez wyrównanie poziomu technicznego 
urządzeń poszczególnych obszarów oraz rozbudowę linii światłowodowych i 
systemów telefonii komórkowej; 

- poprawę systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia i oczyszczania ścieków 
oraz usuwania i utylizacji odpadów stałych; 

B. Wzmocnienie bazy ekonomicznej: 

a) rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, w tym: 

- tworzenie warunków do poprawy jakości i struktury rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej (scalanie i wymiana gruntów, modernizacja infrastruktury 
technicznej i dróg rolniczych, regulacja stosunków wodnych, itp.); 
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- wspieranie specjalizacji i intensyfikacji produkcji rolniczej dostosowanej do 
potrzeb rynku Ŝywnościowego, przetwórstwa rolno – spoŜywczego i eksportu; 

- stymulowanie rozwoju otoczenia rolnictwa w zakresie: organizacji i zbytu produkcji 
rolniczej, obsługi finansowej, weterynaryjnej oraz oświaty i doradztwa rolniczego; 

- wspomaganie przedsięwzięć zmierzających do poprawy warunków Ŝycia i pracy 
ludności rolniczej; 

b)  rozwój turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego, w tym: 

- koncentracja działań na kompleksowym zagospodarowaniu turystycznym jednostek 
osadniczych, obszarów o najwyŜszych walorach turystycznych i kulturowych; 

- tworzenie warunków lokalizacyjnych oraz preferencji finansowych i prawnych 
sprzyjających pozyskiwaniu inwestorów do modernizacji i realizacji bazy turystycznej; 

- wspieranie rozwoju agroturystyki; 

- wspomaganie wzrostu atrakcyjności i rozwoju bazy materialnej uzdrowisk w 
Augustowie i Supraślu; 

- organizacja regionalnego systemu informacji i promocji turystycznej, tworzenie 
warunków do uzyskania „markowych” produktów turystycznych oraz opracowanie 
długofalowego programu róŜnych form turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego; 

c)  rozwój produkcji i usług, w tym:  

- restrukturyzacja majątku produkcyjno – usługowego, w szczególności 
zagroŜonego degradacją i nieefektywnie uŜytkowanego; 

- tworzenie korzystnych i konkurencyjnych warunków infrastrukturalnych, 
finansowych i organizacyjnych sprzyjających pozyskiwaniu krajowych i 
zagranicznych inwestorów oraz rozwojowi otoczenia gospodarki i biznesu; 

- wspieranie wymiany handlowej i kooperacji z zagranicą, zwłaszcza z Litwą, 
Białorusią i Rosją oraz krajami Unii Europejskiej; 

- tworzenie warunków do modernizacji i budowy zakładów przetwórczych, 
powiązanych z lokalną bazą surowcową; 

- wspomaganie małych i średnich przedsiębiorstw; 

- rozwój zaplecza naukowo – badawczego i zacieśnienie współpracy między 
uczelniami, jednostkami naukowo – badawczymi, a podmiotami gospodarczymi; 

- rozwój technologii informacyjnych; 
C. Rozwój infrastruktury społecznej: 

a)   poprawa warunków zamieszkiwania ludności, w tym: 

- poprawa stanu technicznego i standardu cywilizacyjnego zabudowy, w tym 
rewaloryzacji zabudowy zabytkowej zdegradowanej i zdekapitalizowanej; 
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- tworzenie warunków terenowych i infrastrukturalnych do zaspokojenia potrzeb 
mieszkaniowych na poziomie 400 mieszkań na 1 000 mieszkańców – co wymagać 
będzie znacznego zwiększenia ilości oddawanych do uŜytku mieszkań; 

- rozwój budownictwa komunalnego i socjalnego;  

- zapewnienie mieszkańcom dobrego dostępu do urządzeń infrastruktury społecznej, 
wysokiego standardu usług oraz warunków do rozwoju lokalnych więzi społecznych; 

b)  rozwój rodziny i wychowania młodego pokolenia 

c)  rozwój lecznictwa i opieki socjalnej, w tym: 

- restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej poprzez racjonalizację 
wykorzystania i modernizację istniejącej bazy zakładów opieki zdrowotnej; 

- upowszechnienie nowych form opieki zdrowotnej; 

- rozwój stosownej do potrzeb ilości miejsc w placówkach stacjonarnej opieki socjalnej 
dzieciom, ludziom starszym oraz osobom niepełnosprawnym i uzaleŜnionym; 

d)  rozwój kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym: 

- podwyŜszenie standardów bazy materialnej placówek kultury, szczególnie w 
siedzibach powiatów; 

- utrzymanie i organizacja nowych imprez kulturalnych o zasięgu krajowym i 
regionalnym; 

- inspirowanie i wspieranie rozwoju kultury ludowej i amatorskiej z 
uwzględnieniem zróŜnicowania etnicznego i religijnego; 

- ochrona i utrzymanie dobrego stanu technicznego i form historycznych obiektów 
zabytkowych; 

- zachowanie toŜsamości krajobrazu kulturowego i utrzymanie ciągłości rozwoju 
przestrzennego historycznych zespołów osadniczych; 

- udostępnienie i racjonalne dostosowanie do nowych funkcji, zwłaszcza do potrzeb 
turystyki i działalności kulturalnej, obiektów zabytkowych; 

- twórcze kontynuowanie lokalnych tradycji budowlanych; 

e)  rozwój sportu i rekreacji, w tym: 

- utrzymanie, rozbudowa istniejących i budowa nowych obiektów sportowych; 

- wspieranie zagospodarowania obszarów rekreacyjno – sportowych w miastach i 
strefach podmiejskich z priorytetem największych miast regionu; 

- utrzymanie rezerw terenów pod realizację nowych obiektów i urządzeń 
sportowych oraz ochrona ich przed przeznaczeniem na inne cele; 

D. ZrównowaŜone gospodarowanie przestrzenią 

a) ochrona i kształtowanie środowiska, w tym: 
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- tworzenie warunków prawnych do zachowania ciągłości przestrzennej i 
prawidłowego funkcjonowania elementów środowiska przyrodniczego poprzez: 
podniesienie statusu ochronnego m.in. Puszczy Białowieskiej i części Parku 
Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, objęcie ochroną transgranicznych 
elementów systemu przyrodniczego, objęcie ochroną prawną Niecki Michałowsko 
– Gródeckiej i niektórych dolin rzecznych oraz uwzględnienie zasad ochrony 
prawnej w planach zagospodarowania przestrzennego miast i gmin; 

b) wzbogacenie systemu przyrodniczego, poprzez: 

- zalesienie gruntów marginalnych dla produkcji rolniczej zgodnie ze stosowanymi 
programami zwiększenia stopnia lesistości województwa; 

- sukcesywne zwiększanie ilości zieleni przeciwerozyjnej na terenach rolniczych; 

- modernizację i budowę zbiorników wodnych wg programu rozwoju małej retencji; 

c) ochrona wód powierzchniowych i podziemnych, w szczególności: 

- objęcie ochroną prawną głównych zbiorników wód podziemnych pradolin rzek: 
Supraśli, Biebrzy oraz Sandru Kurpie; 

- aktualizację porozumień międzynarodowych dotyczących gospodarki wodnej w 
zlewniach transgranicznych Narwi, Bugu i Świsłoczy   

d) ochrona powierzchni ziemi i powietrza oraz wykorzystanie surowców mineralnych, w tym: 

- ochronę wartościowej rolniczej przestrzeni produkcyjnej przed nieuzasadnionym 
przeznaczeniem na cele nierolnicze w planach zagospodarowania przestrzennego; 

- racjonalną eksploatację złóŜ surowców mineralnych i rekultywację; 

- wspieranie zwiększania udziału proekologicznych nośników energetycznych w 
źródłach ciepła i nowoczesnych systemów przetwarzania i utylizacji odpadów 
stałych z priorytetem na obszarach chronionych;  

e) ochrona ludzi i środowiska przed hałasem, wibracjami i elektromagnetycznym 
promieniowaniem niejonizującym; 

f) ochrona przed nadzwyczajnymi zagroŜeniami środowiska, w tym: 

- system monitoringu niebezpiecznych obiektów i urządzeń;  

- planowanie i przygotowanie środków przeciwdziałania tym zagroŜeniom; 

g) sporządzanie opracowań studialnych zagospodarowania przestrzennego dla 
wyodrębniających się obszarów województwa; 

E. Rozwój współpracy międzynarodowej, w tym: 

- wspieranie rozwoju wymiany handlowej i kooperacji produkcyjnej z zagranicą 

- rozwój funkcji targowych i kongresowych oraz kontaktów kulturalnych o zasięgu 
międzyregionalnym i międzynarodowym; 
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- rozwój współpracy w dziedzinie ochrony transgranicznych walorów środowiska 
przyrodniczego; 

- promocja województwa poprzez wykreowanie specyficznego dla regionu produktu 
turystycznego. 

F. Rozwój systemu edukacji 

a) rozwój szkolnictwa średniego, wyŜszego oraz kształcenia ustawicznego, w tym:  

- zwiększenie dostępności do studiów wyŜszych poprzez rozwój wyŜszego 
szkolnictwa zawodowego i tworzenie wydziałów zamiejscowych; 

- tworzenie warunków do perspektywicznej rozbudowy bazy materialnej wyŜszych 
uczelni; 

- wspieranie rozwoju kształcenia średniego do wskaźnika 85 % roczników gimnazjów 
oraz podwyŜszenie jego poziomu, a takŜe poprawa jakości bazy materialnej;  

- wspieranie rozwoju systemu oświaty niepublicznej i form kształcenia 
ustawicznego ludności wiejskiej; 

b)   edukacja osób zagroŜonych bezrobociem i pozostających bez pracy, w tym:  

- edukacja zwiększająca szanse zatrudnienia osób bezrobotnych; 

- kształcenie osób zagroŜonych bezrobociem (w szczególności na terenach wiejskich) w 
celu przygotowania ich do rozwijania własnych, małych przedsiębiorstw. 

Ogólnie moŜna stwierdzić, Ŝe kierunki rozwoju regionu są spójne z długookresową 
strategią zrównowaŜonego rozwoju kraju i wynikają bezpośrednio z zasady nadrzędności tej 
strategii wobec innych programów państwowych, sektorowych i regionalnych.  
Zasadniczym punktem odniesienia strategii rozwoju województwa były takŜe załoŜenia i 
kierunki działania zawarte w strategii „Zielonych Płuc Polski”. 

2. Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski, 
 określa trzy podstawowe cele rozwoju: 

• stworzenie warunków do zachowania i wzmocnienia ekosystemów oraz ochrony wód i 
zasobów naturalnych; 

• stworzenie moŜliwości awansu cywilizacyjnego społeczności lokalnych; 

• aktywizację gospodarczą zharmonizowaną z wymaganiami ochrony środowiska 
przyrodniczego. 

Główne kierunki działań słuŜące realizacji przyjętych celów są następujące: 

- przeciwstawienie się eutrofizacji jezior i zanieczyszczeń wód powierzchniowych 
przez kompleksową racjonalizację gospodarki wodnej oraz prawidłowe 
prowadzenie gospodarki komunalnej; 
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- systematyczne powiększanie i wzmocnienie systemu obszarów chronionych o 
zróŜnicowanym statusie i rygorach ochronnych; 

- stałe podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji ludności jako podstawowego 
sposobu opanowania bezrobocia i patologii społecznej, wzmocnienia aktywności i 
przedsiębiorczości oraz samoorganizacji struktur społecznych;  

- oparcie rozwoju gospodarczego o wysokie technologie produkcji, rozwój małych i 
średnich przedsiębiorstw oraz turystyki i rolnictwa ekologicznego, tworzenia 
infrastruktury technicznej otoczenia biznesu. 

 

D    MOśLIWO ŚCI I OGRANICZENIA ROZWOJU 
SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIAST I 
GMIN DORZECZA BIEBRZY 

Wybór właściwej drogi rozwoju musi się opierać na rzetelnej analizie oddziaływania na 
rozwój miast i gmin róŜnych czynników społecznych i ekonomicznych zarówno na rozwój w 
aktualnej sytuacji, jak i w okresie objętym opracowaniem. Zgromadzenie wszelkich 
dostępnych i istotnych danych przy opracowaniu strategii rozwoju oraz ich analiza połączona 
z wnioskowaniem stanowi podstawę przy opracowaniu tego typu dokumentów. 

Sformułowanie Strategii rozwoju zrównowaŜonego miast i gmin dorzecza Biebrzy 
zostało poprzedzone wskazaniem i zestawieniem walorów i słabych stron zaplecza społeczno-
ekonomicznego w odniesieniu do uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych. Analiza  
moŜliwości i zagroŜeń wynikających z uwarunkowań zewnętrznych oraz mocnych i słabych 
stron warunków wewnętrznych gmin posłuŜyła do określenia misji i strategicznych celów 
rozwoju społeczno-gospodarczego miast i gmin dorzecza Biebrzy. 

Ocena moŜliwości i ograniczeń rozwoju społeczno-gospodarczego gmin dorzecza 
Biebrzy została przeprowadzona podczas warsztatów z udziałem zespołów autorskich 
przygotowujących Strategię i przedstawicieli władz miast i gmin objętych Programem. 
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1 UWARUNKOWANIA ZEWN ĘTRZNE ROZWOJU 
MIIAST I GMIN DORZECZA BIEBRZY 

W ramach uwarunkowań zewnętrznych rozwoju społeczno-gospodarczego analizowano 
następujące obszary zagadnień: połoŜenie, finanse, turystyka, rolnictwo, przedsiębiorczość, 
infrastruktura techniczna, potencjał  ludzki, środowisko naturalne. 

 

Czynnik rozwojowy 

MoŜliwości * **  ZagroŜenia * **  

PołoŜenie 

połoŜenie na waŜnym szlaku komunikacyjnym – Via Baltica + 3 peryferyjne połoŜenie w skali kraju  = 3 

połoŜenie w strefie przygranicznej (nadgranicznej) = 3 kolizyjny przebieg międzynarodowych tras 
komunikacyjnych przez jednostki osadnicze 
oraz obszary o najwyŜszych walorach 
przyrodniczo-krajobrazowych 

= 2 

połoŜenie przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej + 2 

połoŜenie na obszarze funkcjonalnym „Zielone Płuca 
Polski” 

= 3 

wysokie walory środowiska przyrodniczego i moŜliwość 
ich wykorzystanie dla rozwoju turystyki 
międzynarodowej i krajowej 

+ 2 Utrata waŜności planów miejscowego 
zagospodarowania przestrzennego  

= 1 

przebieg krajowych i regionalnych szlaków 
komunikacyjnych i turystycznych 

+ 3 

Finanse 

uzyskanie dodatkowych środków finansowych w 
związku z wykorzystaniem walorów przyrodniczych 
obszaru  

- 3 brak środków finansowych dla samorządów 
na małe inwestycje 

- 3 

nowe zadania w kompetencji jednostek 
samorządów terytorialnych bez dodatkowych 
środków finansowych 

= 1 

niski udział gminy w dochodach budŜetu 
państwa 

- 3 

skomplikowane procedury pozyskiwania 
środków z funduszy celowych 

+ 2 

niska opłacalność większości kredytów 
komercyjnych 

= 3 

Turystyka 
rosnące zainteresowanie regionami o wyraźnie określonej 
odrębności kulturowej-wyznaniowej, stanowej, etnicznej, 
historycznej 

+ 2 unifikacja i upowszechnianie kultury masowej  + 1 

obniŜenie dochodów ludności i ich siły 
nabywczej 

+ 3 

powrót do korzeni i tradycji  + 1 duŜa konkurencja na rynku usług 
turystycznych 

+ 3 

zainteresowanie turystyką i rekreacją  + 3 duŜa atrakcyjność turystyczna terenów 
sąsiadujących z dorzeczem Biebrzy 

= 3 

produkty markowe + 3 niski standard bazy turystycznej i mała liczba 
miejsc noclegowych 

= 2 

rosnące zainteresowanie regionami cennymi przyrodniczo  + 3 

sprzyjające  warunki środowiska przyrodniczego  + 3 niewystarczające przygotowanie terenów 
pod inwestycje rekreacyjne i letniskowe 

- 2 

sprzyjające warunki środowiska kulturowego = 2 

nadmierna koncentracja ruchu turystycznego w 
sąsiadujących regionach (np. Mazury) 

+ 1 

Rolnictwo 

programy rolno-środowiskowe + 2 brak dopłat - 3 

WPR na takich samych warunkach w Polsce - 3 silne ośrodki produkcji rolnej poza regionem = 2 
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zewnętrzne rynki zbytu (wielkość) + 2 bariery ilościowe UE + 3 

podniesienie poziomu wykształcenia rolników + 2 brak restrukturyzacji systemu kontraktacji i 
dostaw - ograniczona moŜliwość sprzedaŜy 
produktów rolnych 

= 3 

bliskość potencjalnie chłonnego rynku wschodniego  - 2 trudności w uzyskaniu atrakcyjnych 
kredytów dla rolników 

+ 2 

wsparcie dla rolnictwa ekologicznego  + 3 dekapitalizacja  budynków gospodarczych  - 3 

wspólna Polityka Rolna UE wypierająca drobne 
gospodarstwa chłopskie 

+ 2 niewystarczająca infrastruktura techniczna 
na terenach wiejskich 

= 3 

produkcja mleczna na bazie istniejącej infrastruktury + 2 poziom wykształcenia rolników = 1 

Przedsiębiorczość 

zainteresowanie zewnętrzne: ale → + 3 brak rozwiązań systemowych - 3 

rosnące zainteresowanie inwestorów obszarami o 
wysokiej jakości środowiska i atrakcyjnymi pod 
przydatnymi dla rozwoju turystyki   

+ 2 zuboŜenie społeczeństwa + 3 

obniŜenie dochodów ludności i ich siły 
nabywczej 

+ 3 

słabość ekonomiczna małych i średnich 
przedsiębiorstw (MPŚ) i wysoki wskaźnik 
„umieralności” firm  

= 3 

Infrastruktura techniczna 

fundusze strukturalne + 2 brak infrastruktury na poziomie krajowym i 
wojewódzkim 

- 3 

brak środków finansowych na realizację 
nowych inwestycji  

  

rozwój telefonii komórkowej, duŜa dynamika przyrostu 
liczby abonentów 

+ 

 

1 niewystarczająca współpraca regionalna w 
zakresie rozwiązywania problemów ochrony 
środowiska 

- 3 

dekapitalizacja sieci kolejowej i zły jej stan 
techniczny 

+ 2 

prorozwojowa polityka powiatowa  + 2 słabe wyposaŜenie wsi w infrastrukturę 
techniczną (wodno-ściekową) i zły stan 
urządzeń melioracyjnych 

- 3 

napływ środków pomocowych  = 2 mało nowoczesna sieć utrudniająca 
połączenia teleinformatyczne 

- 

 

- 

2 

 

2 

 

upowszechnienie kontraktów  wojewódzkich  = 2 zły stan techniczny części infrastruktury 
energetycznej uniemoŜliwiający 
zastosowanie energooszczędnych, wysoko 
sprawnych, przyjaznych środowisku 
technologii 

zatrudnienie miejscowej ludności w zakładach segregacji 
odpadów 

+ 2 

wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych + 2 rozdrobnienie gospodarstw rolnych + 3 

wysokie koszty budowy składowisk 
odpadów komunalnych, spełniających 
wszystkie wymogi obowiązujących 
przepisów prawnych 

= 2 

wprowadzenie rozwiązań  prawnych mających docelowo 
spowodować opłacalność selektywnej zbiórki odpadów 

+ 3 

wysokie koszty transportu odpadów - wywóz 
odpadów na „dzikie wysypiska”   

= 2 

moŜliwość uzyskania środków finansowych za 
prowadzenie selektywnej zbiórki (sprzedaŜ firmom 
skupującym surowce wtórne; środki z WFOŚiGW) 

+ 3 
niewystarczająca współpraca regionalna (lub 
jej brak) w zakresie rozwiązywania 
problemów gospodarki odpadami 

- 3 

brak zorganizowanego, spójnego systemu 
gospodarki odpadami w skali kraju i 
województwa 

- 3 

preferencje krajowe regionalnej gospodarki odpadami w 
związkach gmin w celu obniŜenia kosztów jednostkowych 

+ 2 

   

połączenie gmin biebrzańskich w związek w celu + 3 
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prowadzenia wspólnej gospodarki odpadami oraz 
pozyskiwania środków finansowych na realizację 
obiektów infrastruktury w zakresie gospodarki odpadami  

rosnące zainteresowanie jednostek organizacyjnych 
prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie 
skupu surowców wtórnych oraz odbioru i utylizacji 
odpadów niebezpiecznych 

+ 2 

Potencjał ludzki 

wzrastające zapotrzebowanie na potencjał intelektualny – 
kapitał ludzki 

 

+ 3 

 
odpływ potencjału ludzkiego do ośrodków 
zewnętrznych 

+ 

 

2 

 

wzrastający proces starzenia się ludności + 2 

Środowisko naturalne 

europejska ranga obszaru doliny Biebrzy + 1 
 

brak polityki rozwoju kultury i 
kultywowania tradycji regionalnej 

= 
 

1 
 

zainteresowanie unikalnymi walorami środowiska + 2 intensyfikacja produkcji rolnej = 
 

2 
 

połoŜenie w obrębie obszaru Zielone Płuca Polski = 2 

nowe instrumenty kształtowania i ochrony środowiska 
przyrodniczego (programy rolno-środowiskowe, sieć 
natura 2000, dofinansowywanie rolnictwa 
ekologicznego) 

+ 
 

2 
 peryferyjne połoŜenie w skali kraju = 2 

unifikacja i upowszechnianie kultury 
masowej  

+ 2 

rozwój regionalnej infrastruktury 
komunikacyjnej i sieci przesyłowych 

+ 3 

* Trend mierzony w skali: 
+   nasilenie zjawiska 
=   zachowanie właściwości zjawiska 
-   zanikanie zjawiska 

** Stopień oddziaływania mierzony w skali: 
1   wysokie natęŜenie zjawiska 
2   średnie  natęŜenie zjawiska  
3   niskie natęŜenie zjawiska

 

 

2 UWARUNKOWANIA WEWN ĘTRZNE ROZWOJU 
MIAST I GMIN DORZECZA BIEBRZY 

Uwarunkowania wewnętrzne tworzą zestaw mocnych i słabych stron gmin, które są 
rozpatrywane w sferze gospodarczej, ekologicznej, infrastruktury technicznej i społecznej. W 
ramach uwarunkowań  wewnętrznych analizowano następujące obszary: jakość środowiska 
przyrodniczego, walory kulturowe, rolnictwo i leśnictwo, mała i średnia przedsiębiorczość, 
turystyka i rekreacja, zagospodarowanie przestrzenne, infrastruktura komunalna (ochrona 
atmosfery, gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami), infrastruktura techniczna  
(komunikacja, energetyka, telefonia), infrastruktura społeczna, gospodarka finansowa. 

 

Czynnik rozwojowy 

Mocne strony * ** Słabe strony * **  

Jakość środowiska przyrodniczego 

wysoka jakość środowiska przyrodniczego = 3 fragmentacja ekosystemów leśnych + 2 

obszar ochronny o walorach o międzynarodowym 
znaczeniu (BPN) 

+ 3 ekosystemy leśne silnie przekształcone = 2 

przekształcenia sieci hydrograficznych i 
degradacja ekosystemów dolin rzecznych 

+ 3 

 stosunkowo wysokie walory przyrodnicze 
krajobrazu wiejskiego 

= 2 

degradacja gleb organicznych + 3 

walory przyrodnicze o odmiennym charakterze niŜ 
terenów przyległych 

= 2 nieefektywna edukacja ekologiczna - 1 

niski poziom świadomości ekologicznej - 2 
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poprawa jakości wód powierzchniowych + 3 brak faktycznego zainteresowania ochroną 
zasobów przyrody i niewykorzystanie prawnych 
moŜliwości jej ochrony 

- 2 

niski stopień zanieczyszczenia powietrza - 3 

atrakcyjne zasoby przyrodnicze = 3 
brak pełnej inwentaryzacji zasobów 
przyrodniczych 

- 

 

1 

 tereny łowieckie = 2 

wzrost zanieczyszczeń spalinami oraz natęŜenie 
hałasu w związku z nasileniem ruchu  

+ 3 

surowce leśne = 2 

nieznaczny stopień skaŜenia terenu 

 

- 3 

 

 

brak kompleksowego rozwiązania gospodarki 
odpadami 

- 

 

3 

 

brak kompleksowego rozwiązania gospodarki 
ściekowej na terenach wiejskich  

- 3 

słabe zintegrowanie przedsięwzięć na rzecz 
środowiska z działalnością gospodarczą. 

= 3 

Zagospodarowanie przestrzenne 
lepsze wykorzystanie istniejącego zainwestowania i 
terenów produkcyjno-usługowych w miastach i 
ośrodkach gminnych 

+ 
 
 
 

2 
 
 
 

brak odrębności przestrzennej - 1 
rozproszenie  i postępujące rozdrobnienie wiejskiej 
sieci osadniczej 

+ 

 

1 

 
posiadanie rezerw terenowych do rozwoju 
inwestycji 
 
moŜliwość rozszerzenia eksploatacji surowców 
mineralnych , zwłaszcza zasobów kruszywa 
naturalnego 

- 
 
 
= 
 
 

2 
 
 
2 
 
 

słabo rozwinięta sieć miast - 2 
malejące zasoby gruntów budowlanych, 
komunalnych i skarbu państwa 

+ 

 

1 

 
mało funkcjonalny układ drogowy i brak obwodnic 
miejskich 

- 

 

3 

 
wzrost lesistości obszaru przez zagospodarowanie 
gleb klasy V i VI 

+ 2 brak pełnoprogramowych Miejsc Obsługi 
PodróŜujących obniŜający standard obsługi 
podróŜnych na głównych trasach drogowych 

- 

 

 

2 

 

 uruchomienie nowych przejść granicznych w 
Chworościanach i Lipszczanach 

+ 3 

niedostosowanie parametrów technicznych dróg 
kołowych i kolejowych do funkcji i natęŜenia 
ruchu 

- 

 

2 

 

brak dostatecznej bazy turystycznej i rekreacyjno-
sportowej 

- 3 

Walory kulturowe 

działające ośrodki sztuki ludowej i rzemiosła  = 2 brak obiektów kulturalnych liczących się w skali 
kraju 

- 

 

1 

 
Ŝywa tradycja rzemiosł wiejskich = 1 

bardzo zły stan obiektów uznawanych za 
zabytkowe 

+ 

 

2 

 duŜy udział budownictwa drewnianego w 
zabudowie wsi i miasteczek 

= 

 

1 

 zmniejszenie się liczby obiektów zabytkowych  - 

 

3 

 duŜe zasoby wolnych obiektów budownictwa 
wiejskiego do zagospodarowania letniskowego 

= 

 

2 
brak programu ochrony zabytków = 1 

zanik poczucia odrębności regionalnej + 2 

zróŜnicowanie etniczne, wyznaniowe i stanowe 
mieszkańców gmin biebrzańskich oraz ich 
odrębność w stosunku do mieszkańców innych 
regionów kraju (wyznaniowa, językowa, mentalna) 

= 

 

 

 

3 

 

 

 

brak programów kształcenia regionalnego 
młodzieŜy 

= 

 

1 

 

brak kultywowania tradycji rzemiosł wiejskich = 

 

1 

 

brak promocji produktów lokalnych 

 

= 3 

kultywowanie tradycji regionalnej i historii regionu 
przez ośrodki kultury w gminach  

- 3 

znaczna liczba charakterystycznych obiektów o 
duŜej unikatowości (obiekty sakralne, miejsca 
tradycji historycznych, miejsca przyrodnicze) 

+ 

 

3 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna + 1 

Rolnictwo   
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dobre warunki dla produkcji mleczarskiej + 3 słaba jakość gleb = 3 

podnoszenie jakości produktów + 3 niskie wykształcenie - 1 

naturalna Ŝywność wytwarzana przez ekstensywne 
gospodarstwa rolne 

+ 

 

3 

 

brak lokalnego przetwórstwa rolno-spoŜywczego = 

 

2 

 
racjonalne wykorzystanie przestrzeni rolniczej i 
majątku produkcyjnego w tym warunków do 
rozwoju rolnictwa ekologicznego 

+ 

 

 

2 

 

 

trudności w uzyskiwaniu atrakcyjnych kredytów 
dla rolników 

- 

 

3 

 

dekapitalizacja sprzętu rolniczego + 3 
racjonalna gospodarka leśna i rozwój przemysłu 
drzewnego 

 

+ 

 

 

2 

 

 

dekapitalizacja budynków gospodarczych + 3 

niewystarczająca infrastruktura techniczna na 
terenach wiejskich 

- 3 

nieefektywne funkcjonowanie systemów 
melioracyjnych 

= 2 

rozdrobnienie gospodarstw rolnych + 2 

Mała i średnia przedsiębiorczość 

tworzenie grup interesu + 3 brak kooperacji : producent –przetwórca = 2 

brak markowego produktu = 2 

przestarzałe technologie w produkcji rolniczej i 
przetwórstwie Ŝywności.  

= 3 

bardzo trudna sytuacja gospodarcza niektórych 
obszarów wiejskich 

= 1 

niedobór kapitału na rozwój rolnictwa = 3 

przedsiębiorczość i dynamika mieszkańców + 

 

2 

 

Turystyka i rekreacja   

wysokie walory przyrodnicze = 3 słaba promocja - 3 

podniesienie atrakcyjności terenów + 1 niski standard = 3 

ośrodki kultowe ( Osowiec, RóŜanystok, Krypno) = 

 

2 

 

nieprzygotowany personel (brak szkoleń) = 1 

słabo rozwinięta, o niskim standardzie, baza 
turystyczna 

= 

 

3 

 korzystne warunki środowiska przyrodniczego i 
kulturowego gmin bezpośrednio  sąsiadujących z 
BPN 

= 

 

 

3 

 

 

słabe przystosowanie dla potrzeb turystyki 
specjalistycznej (kajakowej, Ŝeglarskiej).  

= 

 

2 

 

zły stan wielu obiektów zabytkowych + 2 

unikatowe walory krajobrazowo-przyrodnicze = 

 

3 

 

brak dotychczas wykształconego produktu 
turystycznego 

= 

 

1 

 

niepełna informacja turystyczna - 2 

cenne zabytki architektury = 2 brak narzędzi stymulacji rozwoju turystyki = 2 

zasoby moŜliwe do wykorzystania dla turystyki = 

 

3 

 

brak przygotowania do prowadzenia działalności 
agroturystycznej 

= 3 

 
właściwe wykorzystanie wysokich walorów 
środowiska przyrodniczego na potrzeby turystyki, 
agroturystyki i wypoczynku 

+ 

 

3 

 

Infrastruktura komunalna  

rozwój wspólnych struktur zagospodarowania 
odpadów 

+ 2 brak kanalizacji - 3 

słabe wyposaŜenie wsi w infrastrukturę 
techniczną (wodno-ściekową) i zły stan urządzeń 
melioracyjnych. 

- 3 

niska świadomość ekologiczna miejscowej 
ludności  

- 2 
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brak zorganizowanego systemu selektywnej 
gospodarki odpadami 

- 3 

niewystarczająca obsługa w zakresie wywozu 
odpadów zmieszanych (około 50 % 
mieszkańców) 

= 

 

2 

 

brak motywacji mieszkańców do segregacji 
odpadów   

= 1 

nieopłacalność systemu zbiórki selektywnej 

 

= 2 

 

znaczne koszty opłat za wywóz odpadów w 
stosunku do budŜetów domowych mieszkańców 
(negatywne nastawienie społeczeństwa do 
konieczności ponoszenia dodatkowych opłat) 

= 

 

2 

brak specjalistów w urzędach gminnych (brak 
odrębnych stanowisk) ds. gospodarki odpadami 

= 1 

konieczność utrzymania na obszarze BPN terenów 
otwartych (wykaszanie łąk) prowadzi do 
wytworzenia duŜej ilości biomasy, co uzasadnia 
moŜliwość budowy kompostowni 

= 

 

 

2 

 

 

funkcjonowanie na analizowanym terenie dwóch 
Stowarzyszeń, mogących połączyć się w Związek, 
który moŜe przejąć wszystkie zadania samorządów 
gminnych w zakresie gospodarki odpadami 

+ 

 

 

2 

 

 

unikatowość analizowanego obszaru i 
przewidywany wzrost rangi ochronnej stanowi silny 
argument w pozyskiwaniu środków finansowych na 
uporządkowanie tu gospodarki odpadami 

= 3 
brak składowisk spełniających wymogi 
obowiązujących przepisów 

- 2 

nieprawidłowe nawyki mieszkańców w 
postępowaniu z odpadami (palenie ich, 
zakopywanie, wywóz na "dzikie wysypiska")  

- 3 

brak odpowiedniej infrastruktury, bazy, 
specjalistycznego taboru do wywozu odpadów  

= 3 

funkcjonowanie zakładów gospodarki komunalnej 
jako jednostek budŜetowych , nieefektywność 
zarządzania  

- 1 

zaniedbania wynikające z braku działań 
uprzednich latach w zakresie gospodarki 
odpadami 

- 2 

konieczność poniesienia wysokich nakładów w 
celu dostosowania gospodarki w gminach do 
obowiązujących wymogów 

= 3 

brak środków finansowych w budŜetach gmin = 3 

protesty społeczne w przypadku budowy nowych 
składowisk 

= 2 

Infrastruktura techniczna 

telefonizacja + 1 dekapitalizacja sieci kolejowej i zły jej stan 
techniczny 

+ 2 

rozwój telefonii komórkowej.  + 1 

duŜa dynamika przyrostu liczby abonentów + 1 

korytarz komunikacyjny drogi Warszawa – 
Białystok – Suwałki  

+ 3 

linie kolejowe z głównymi stacjami w miastach i 
miejscowościach  wg wykazu  : linia kolejowa 
Białystok -  Ełk – przebieg przez gminy Krypno, 
Knyszyn , Mońki, Goniądz ( stacja Osowiec) , 
Grajewo, linia kolejowa Białystok -  Sokółka – 
Augustów  – przebieg przez gminy Sidra – Dąbrowa 
Białostocka, Sztabin ( bez obsługi miejscowości 
gminnej) 

+ 

 

2 

 

 

mało nowoczesna sieć utrudniająca połączenia 
teleinformatyczne  

= 

 

2 

 

zły stan techniczny części infrastruktury 
energetycznej uniemoŜliwiający zastosowanie 
energooszczędnych, wysoko sprawnych, 
przyjaznych środowisku technologii 

- 

 

 

 

 

 

mały rozwój sieci drogowej i sieci kolejowej = 1 
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obszar zdecydowanie nie doinwestowany = 3 

dostępność miast i innych elementów sieci 
osiedleńczej i regionów gospodarczych do sieci 
dróg krajowych lub wojewódzkich  jest  
stosunkowo niska 

- 

 

2 

obszar stosunkowo słabo rozwinięty gospodarczo 
a źródła i cele ruchu są rozproszone i małe 

= 

 

3 

 

duŜe obciąŜenie tras tranzytowych przy niskich 
parametrach technicznych i przestrzennych dróg 
nr 61 i nr 8 

= 

 

1 

niskie nośności konstrukcji dróg krajowych, 
skoleinowanie nawierzchni, wyeksploatowanie 
techniczne warstw ścieralnych dróg krajowych i 
części dróg wojewódzkich 

= 2 

obudowa dróg tranzytowych i brak obejść miast, 
bezpośrednie wjazdy z dróg tranzytowych 
wyŜszych tras na posesje i działki rolne 

= 2 

brak zaplecza obsługi turystycznej – typowych 
MOP-ów z bazą hotelową i parkingami 
rekreacyjnymi  

= 3 

brak izolacji ruchów pieszych od jezdni 
większości   dróg wyŜszych klas, 

= 

 

2 

 

złe nawierzchnie dróg powiatowych i gminnych, 
liczne odcinki nieutwardzone szczególnie w 
rejonie przygranicznym i na terenach leśnych 

- 3 

niska gęstość dróg gminnych i dojazdowych oraz 
dróg o nawierzchni twardej na terenach 
rozwiniętej gospodarki gmin 

- 3 

ujemne wpływy komunikacji takich jak 
nadmierne natęŜenie hałasu, wibracje i spaliny na 
obszarach zainwestowanych mieszkaniowych i 
obszarach chronionych 

= 2 

niedorozwój infrastruktury technicznej miast w 
tym sieci ulicznej z oświetleniem, odwodnieniem 
i strefą ruchu pieszego oraz rowerowego na 
terenach zamieszkania 

- 3 

wyjątkowo niska (w stosunku do średniej 
krajowej) dostępność do komunikacji kolejowej 

+ 1 

Infrastruktura społeczna 

dobry dostęp do szkolnictwa średniego i wyŜszego 

 

+ 

 

3 

 
zdrowie – brak pomocy państwa - 3 

zdrowie -  brak specjalistów = 2 

niski wskaźnik osób z wyŜszym wykształceniem + 

 

3 

 

zbyt duŜy udział zasadniczego szkolnictwa 
zawodowego 

- 1 

Gospodarka finansowa  

standard ogólnokrajowy - 3 standard ogólnokrajowy + 3 

* Trend mierzony w skali: 
+   nasilenie zjawiska 
=   zachowanie właściwości zjawiska 
-   zanikanie zjawiska 

** Stopień oddziaływania mierzony w skali: 
1   wysokie natęŜenie zjawiska 
2   średnie  natęŜenie zjawiska  
3   niskie natęŜenie zjawiska
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3 PODSUMOWANIE ANALIZY SWOT 

Z przeprowadzonych badań społecznych wynika, Ŝe wzrost gospodarczy gmin dorzecza 
Biebrzy moŜe nastąpić poprzez promowanie nowoczesnego rolnictwa ekologicznego i 
konwencjonalnego, wykorzystywanie potencjału turystycznego, rozwój infrastruktury 
technicznej i dobrą współpracę gmin. WaŜna jest równieŜ jasna polityka rządu w stosunku do 
obszarów chronionych o szczególnych walorach turystycznych, stworzenie odpowiednich 
warunków wzrostu dochodu gmin i ich mieszkańców.  

W celu zapewnienia realizacji powyŜszych celów na terenie dorzecza Biebrzy powstały dwa 
stowarzyszenia Stowarzyszenie Gmin Biebrzańskich i Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Biebrzy 
jako najkorzystniejsza forma organizacji skupiających gminy współpracujące ze sobą i z 
Biebrzańskim Parkiem Narodowym. Zarządy tych stowarzyszeń pełnią funkcję koordynującą i 
kontrolna w zakresie wypracowanych wspólnie celów i przedsięwzięć strategicznych. 

Przytoczone w tabeli główne obszary tematyczne mocnych i słabych stron, a takŜe 
szans i zagroŜeń oddziałujących na obszar funkcjonalny dorzecza Biebrzy są kwintesencją 
wypracowanej w dyskusji listy szans i problemów. Właściwe ich odczytanie i pogrupowanie 
tematyczne doprowadziło do powstania skondensowanej listy zagadnień, z którymi naleŜy się 
uporać w dąŜeniu do osiągnięcia sukcesu podczas realizacji strategii. Rezultat analizy SWOT 
pozwolił wypracować misję, priorytety i cele bezpośrednie Strategii zrównowaŜonego 

rozwoju miast i gmin dorzecza Biebrzy.  

Na pierwszy plan w przedstawionej analizie SWOT wysuwa się słabość ekonomiczna i 
niski potencjał inwestycyjny regionu. Ma to swoje podłoŜe w zapóźnieniach rozwoju 
infrastruktury technicznej, szczególnie zaś w dostępności komunikacyjnej i nowoczesnych 
mediów w tym telekomunikacji, niskim poziomie promocji inwestycyjnej w latach ubiegłych, a 
takŜe słabym powiązaniu sektora małych i średnich przedsiębiorstw z placówkami naukowymi w 
celu podniesienia ich konkurencyjności poprzez wdraŜanie rozwiązań innowacyjnych.  

Dorzecze Biebrzy dysponuje wieloma atutami, które racjonalnie wykorzystane mogą 
stanowić podstawę powodzenia podejmowanych działań w ramach określonych celów 
strategicznych i operacyjnych. Wśród największych atutów obszaru objętego opracowaniem 
wymienia się przygraniczne połoŜenie naszego regionu. WiąŜe się to z moŜliwości kontaktów 
handlowych i kooperacyjnych z naszymi wschodnimi sąsiadami Litwą, Rosją i Białorusią. 
Obserwacja procesów rynkowych w Rosji pozwala mieć nadzieję na szersze otwarcie tego 
rynku na współpracę z Polską, a więc i z naszym województwem – w tym gminami obszaru 
funkcjonalnego dorzecza Biebrzy. Współpraca przygraniczna zawsze odgrywała waŜną rolę 
zarówno w dziedzinie ekonomicznej, jak i społecznej. Istnienie w regionie mniejszości 
narodowych i kultywowanie tradycji poprzez wymianę osobową, organizację imprez 
kulturalnych i innych działań, pozwala wcielać w Ŝycie zasadę tolerancji i przyjaznego 
współistnienia mieszkańców województwa o róŜnych korzeniach narodowościowych. Wiele z 
mocnych stron wskazuje w jednoznaczny sposób na moŜliwość turystycznego wykorzystania 
regionu. Zaliczają się do nich w szczególności walory przyrodniczo – krajobrazowe, a takŜe 
mało zmienione działalnością człowieka środowisko naturalne.  
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Województwo podlaskie, a w tym gminy obszaru dorzecza Biebrzy, znane jest z 
wytwarzania produktów mleczarskich o wysokiej jakości. Wynika to z czystości środowiska 
naturalnego, mającego bezsprzeczny wpływ na jakość i wprowadzenia wysokich standardów 
w gospodarstwach rolnych produkujących mleko. Wewnętrzne moŜliwości rozwojowe 
przyniosą takŜe restrukturyzacja rolnictwa i idący z nią w parze wielofunkcyjny rozwój 
obszarów wiejskich, tworzący warunki do powstawania nowych miejsc pracy w produkcji 
i usługach poza rolnictwem.   

Przeprowadzona analiza SWOT umoŜliwiła rozpoznanie i ocenę oraz przedstawienie 
potencjalnych zagroŜeń rozwojowych jak i potencjalnych szans. Przyszłe tendencje  rozwoju  
obszaru funkcjonalnego dorzecza Biebrzy, będą wypadkową działania róŜnych czynników 
wzrostu i regresu. NajwaŜniejsze jest, aby wzajemne stosunki pomiędzy sąsiadującymi 
gminami połączone były z prowadzeniem wspólnej polityki rozwojowej jednostek 
samorządów terytorialnych dorzecza.  

 

E STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-
GOSPODARCZEGO 

1 MISJA I STRATEGICZNE CELE ROZWOJU 
SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO REGIONU 

Przedstawione powyŜej „słabe” i „mocne” strony obszaru gmin dorzecza Biebrzy 
pozwoliły na sformułowanie misji i strategicznych celów realizacji Strategii zrównowaŜonego 

rozwoju miast i gmin dorzecza Biebrzy. 

Misja stanowi zapis intencji tego, w wyniku realizacji załoŜeń Strategii mogą uzyskać 
władze miast i gmin dorzecza Biebrzy. 

MISJA 

 

ZRÓWNOWAśONY ROZWÓJ DORZECZA BIEBRZY  
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OCHRONY  
I WYKORZYSTANIA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH 
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CELE STRATEGICZNE (PRIORYTETY): 

 

CCeell   sstt rr aatteeggiicczznnyy  11    Rozbudowa i modernizacja infrastruktury w celu podniesienia 
konkurencyjności obszaru  i ochrony środowiska naturalnego. 

 

Rozwój infrastruktury jest procesem ciągłym i podlegającym modyfikacjom. WdraŜanie 
nowych technologii w celu sprostania normon w dziedzinie ochrony środowiska, zaopatrzenia 
w wodę, racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody oraz wprowadzaniu nowych 
rozwiązań w zakresie komunikacji to jedne z waŜniejszych zadań, które stoją przed 
realizatorami Strategii. 

Niski poziom wyposaŜenia w urządzenia infrastruktury technicznej jest jednym z 
zasadniczych barier rozwoju obszaru. Działania podejmowane w dziedzinie poprawy 
infrastruktury technicznej mają decydujące znaczenie dla podniesienia atrakcyjności wsi jako 
miejsca zamieszkania i działalności gospodarczej. Szczególnie istotne jest inwestowanie w 
poprawę stanu zaopatrzenia w wodę, energię, rozwój komunikacji i sieci telekomunikacyjnej 
ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego. 

 

CCeell   sstt rr aatteeggiicczznnyy  22    Stymulowanie rozwoju gospodarczego. 

 

Nadrzędnym celem rozwoju gospodarczego obszaru gmin dorzecza Biebrzy jest rozwój 
turystyki, nieuciąŜliwej działalności produkcyjnej, handlu i usług oraz rolnictwa. Podjęcie 
tych działań wymaga przeprowadzenie restrukturyzacji tych dziedzin, a ich skuteczność  
będzie sprzyjała obniŜeniu stopy bezrobocia.  

Finanse publiczne nie słuŜą juŜ bezpośredniemu wspieraniu konkretnych 
przedsiębiorstw czy gałęzi gospodarki, ale są wykorzystane do zapewnienia im jak 
najlepszych warunków rozwoju, na zasadach równości. W związku z tym działania 
samorządu  terytorialnego powinny być skupione na rozwijaniu zaplecza technicznego oraz 
infrastrukturalnego, wspieraniu zadań z zakresu oświaty i wychowania, ochrony zdrowia, 
kultury, sportu, rekreacji, jako pośrednich inwestycji w przyszły potencjał regionu. W sposób 
bezpośredni samorząd terytorialny stymuluje przedsiębiorczość poprzez m.in. przeciwdziałanie 
bezrobociu, wspieranie MŚP oraz rozwój placówek otoczenia biznesu i zasobów ludzkich. 

 

CCeell   ssttrr aatteeggiicczznnyy  33   Rozwój infrastruktury społecznej. 

 

 

Niski poziom wyposaŜenia w instrumenty infrastruktury społecznej jest jednym z 
zasadniczych barier rozwoju obszaru. Działania podejmowane w dziedzinie rozbudowy i 
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funkcjonowanie obecnie istniejącej infrastruktury społecznej mają decydujące znaczenie dla 
podniesienia atrakcyjności wsi jako miejsca zamieszkania i działalności gospodarczej, a w 
szczególności agroturystycznej. Istotne jest inwestowanie w wzrost dostępności i jakości 
usług medycznych, społecznych i kulturalno – oświatowych.  

  

CCeell   sstt rr aatteeggiicczznnyy  44      Rozwój zasobów ludzkich. 

 

Rozwijanie i wspieranie zasobów ludzkich jest jednym z głównych składników polityki 
regionalnej, zwaŜywszy na wysokie bezrobocie, niedostosowania kwalifikacyjne potencjału 
ludzkiego do aktualnych trendów. Transformacja gospodarki, jej uwolnorynkowienie oraz 
skomplikowane reformy kraju ujawniają nowe zasady działania rynku pracy. W warunkach 
ciągle zmieniających się czynników zewnętrznych zarówno przedsiębiorca jak i pracownik 
muszą wciąŜ poszukiwać sposobów na dostosowanie się do aktualnej sytuacji na rynku pracy.  

 

2 KIERUNKI REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH  
 

CCeell   sstt rr aatteeggiicczznnyy  11  

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury w celu podniesienia konkurencyjności 
obszaru  i ochrony środowiska naturalnego. 

 

Działanie 1. Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej 

 

Celem powyŜszego działania jest poprawa jakości wody pitnej i zwiększenie liczby 
gospodarstw domowych objętych systemem zagospodarowania ścieków komunalnych. 
Standardy Ŝyciowe mieszkańców w ostatnich latach wzrosły. Świadczą o tym, dane dotyczące 
zwiększenia długości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i polepszenie się jakości wody 
pitnej. PowyŜsze działanie powinno prowadzić do wzrostu dostępności i jakości 
świadczonych  w tym zakresie usług, których poziom nie jest dostateczny. 

 

 

Działanie 2. Rozwój telekomunikacji 

 

Głównym celem powyŜszego działania jest zwiększenie liczby abonamentów 
telefonicznych i dostępu do internetu, a co za tym idzie rozwój telekomunikacyjny 
społeczeństwa, z uŜyciem nowoczesnych technologii. Styl Ŝycia i pracy społeczeństw 
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rozwiniętej cywilizacji technologicznej radykalnie się zmienia. Coraz silniejsza jest potrzeba 
współdzielenia informacji oraz uzyskania dostępu do niej o dowolnej porze i w dowolnym 
miejscu.  Jednocześnie - jak pokazują badania - rozwój aktywności gospodarczej i społecznej 
(w tym moŜliwość generowania i akumulacji kapitału) zaleŜy od przyjaznego otoczenia 
prawno - administracyjnego oraz sprawnego dostępu do informacji i technologii. 

 

Działanie 3. Rozwój systemu ciepłowniczego i energetycznego z uwzględnieniem  
wykorzystania energii odnawialnej 

 

Celem powyŜszego działania jest zwiększenie jakości i efektywności dostaw energii, ze 
szczególnym wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej. Szczególnie istotne jest tworzenie 
ekologicznych źródła energii, jakim są elektrownie wiatrowe, pompy ciepła, kolektory 
słoneczne i inne. Działanie promować ma inwestycje tworzące i wykorzystujące odnawialne 
źródeł energii, a przez to oszczędzanie energii i surowców oraz ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń do powietrza, które na całym świecie zyskują coraz więcej zwolenników. 

 

Działanie 4. Rozwój infrastruktury drogowej 

  

MoŜliwości rozwoju społeczno-gospodarczego jest w znacznym stopniu hamowana przez 
niską jakość infrastruktury technicznej i społecznej oraz przez nierównomierny i 
nieproporcjonalny względem siebie rozwój ośrodków miejskich i wiejskich. Niewystarczająca 
dostępność komunikacyjna, w tym równieŜ złe parametry i stan techniczny dróg, obniŜają 
atrakcyjność gospodarczą regionu. Rozwój infrastruktury drogowej i technicznej to warunek 
niezbędny do zapewnienia sprawnego ruchu tranzytowego, łatwego dostępu do regionu oraz 
równomiernego rozwoju ośrodków miejskich i wiejskich. Realizacja celów priorytetu oznacza 
poprawę regionalnych połączeń komunikacyjnych, co z kolei przyczyni się do rozwoju 
działalności gospodarczej i do wzrostu zatrudnienia. 

 Zmniejszenie zatłoczenia dróg, zwiększenie ich przepustowości, poprawa płynności i 
bezpieczeństwa ruchu oraz większa sieć dróg przyczyni się do poprawy stanu środowiska 
przyrodniczego oraz ułatwi dostęp do terenów wypoczynkowych i turystycznie atrakcyjnych. 
Aby zachować walory licznych w województwie podlaskim obszarów o wysokich 
wartościach przyrodniczych (obszary prawnie chronione, mało zanieczyszczone itp.) 
konieczne jest budowanie infrastruktury słuŜącej ochronie środowiska. 
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Działanie 5. Wprowadzenie zorganizowanego systemu gospodarki odpadami stałymi 

 

Celem powyŜszego działania jest wprowadzenie zorganizowanego systemu gospodarki 
odpadami stałymi, który zapewni właściwe usuwanie odpadów, poprawiające jakość 
środowiska przyrodniczego, warunki bytowo – sanitarne ludności, warunki bytowania roślin i 
zwierząt oraz walory estetyczne krajobrazu. 

 

Działanie 6. Ochrona środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem 
Biebrzańskiego Parku Narodowego 

  

 Szybki rozwój gospodarczy i nasilenie się negatywnych zjawisk cywilizacyjnych 
pociąga za sobą potrzebę zaangaŜowania środków publicznych w działania z zakresu ochrony 
środowiska. W interesie samorządów leŜy powiększanie i ochrona istniejących zasobów 
przyrody. Będzie to moŜliwe dzięki inwestycjom w infrastrukturę z zakresu ochrony 
środowiska (oczyszczalnie ścieków, parki ochrony przyrody itp.). Inwestycje te dadzą 
moŜliwość lepszego wykorzystania terenów turystycznych pod rozwój turystyki tradycyjnej i 
agroturystyki oraz terenów wypoczynkowych, zwłaszcza w obszarze  zbiorników wodnych i 
terenów zielonych. 

 

 

PPrr iioorr yytteett   22      Stymulowanie rozwoju gospodarczego. 

  

Działanie 1. Wsparcie MŚP 

  

Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw jest częścią zmian strukturalnych w 
regionie. Sektor ten wnosi istotny wkład w tworzenie miejsc pracy i wchłonięcie zasobów siły 
roboczej uwolnionej w wyniku procesów restrukturyzacyjnych. MoŜna więc traktować go 
jako instrument walki z bezrobociem. Poza tym właśnie MSP dostrzegają bardziej potrzebę 
dostosowania do wymogów gospodarki rynkowej: podnoszenie jakości, wchodzenie w nisze 
rynkowe w celu pozyskania nowych odbiorców. 

 Do głównych barier rozwojowych tej grupy przedsiębiorstw naleŜą bariery finansowe, 
w tym warunki kredytowania przez banki. W porównaniu z firmami duŜymi, MSP mają 
utrudniony dostęp do zewnętrznych źródeł zasilania finansowego, a ich moŜliwości 
inwestycyjne uwarunkowane są wielkością zakumulowanego kapitału oraz bieŜącą 
efektywnością ekonomiczną. Dlatego teŜ istotnym zagadnieniem jest wspieranie tego typu 
podmiotów w ich dąŜeniach rozwojowych. Głównymi problemami sektora MŚP są m.in. brak 
kapitału, niewystarczająca liczba instytucji otoczenia biznesu, brak wykwalifikowanej kadry 



Strategia rozwoju zrównowaŜonego miast i gmin dorzecza Biebrzy  
___________________________________________________________________________ 

   
______________________________________________________________________ 

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, 2002 r.                                                                                       

148

pracowniczej, dostępu do nowych technologii oraz nowoczesnych systemów informacyjnych. 
Działania niwelujące wyŜej wymienione trudności mają prowadzić do pełnego wykorzystania 
moŜliwości funkcjonujących na rynku podmiotów gospodarczych. Rozwój MŚP, zwłaszcza w 
oparciu o niewykorzystane do tej pory branŜe i obszary aktywności gospodarczej, stworzy 
szansę pełnej dywersyfikacji i restrukturyzacji bazy ekonomicznej. 

 

Działanie 2. Stymulowanie  rozwoju działalności gospodarczej  sprzyjające zmniejszeniu 
bezrobocia 

  

 Podstawową przesłanką realizacji tego działania jest powstanie nowych miejsc pracy a co za 
tym idzie zredukowanie bezrobocia. Efektami bezpośrednimi realizacji działania, oprócz 
powstania nowych miejsc pracy, będą takŜe: powiększenie grona lokalnych i regionalnych 
partnerów instytucjonalnych działających na polu doskonalenia kadr, stworzenie moŜliwości 
dokształcania menadŜerów i pracowników, w tym MŚP, dla wzmocnienia pozycji i stymulowania 
rozwoju istniejących  przedsiębiorstw oraz wsparcie szkoleniowe, doradcze i informacyjne dla 
osób poszukujących pracy. Efektem pośrednim realizacji zadania będzie  zmniejszenie zagroŜenia 
trwałą peryferyzacją i marginalizacją duŜych grup zawodowych i społecznych. 

 Opracowanie, odpowiadającej potrzebom rynku i aspiracjom mieszkańców regionu, oferty 
szkoleniowo-edukacyjnej, jak równieŜ wsparcie finansowo-kredytowe osób zamierzających 
rozpocząć bądź rozszerzyć działalność gospodarczą, wpłynie na podniesienie stopnia aktywizacji 
gospodarczej oraz na powstanie nowych miejsc pracy. Realizacja tych celów leŜy w gestii 
wymienionych wyŜej wyspecjalizowanych instytucji finansowo-szkoleniowych. Ich działalność 
wymaga jednak wsparcia ze strony podmiotów publicznych. 

 

Działanie 3. Tworzenie placówek otoczenia biznesu 

 

 

Barierą w osiągnięciu sukcesu w działalności MŚP są w szczególności szczupłość 
posiadanych środków finansowych, dostęp do nowych technologii oraz rozwój kwalifikacji 
pracowników. DuŜe znaczenie ma zatem tworzenie i funkcjonowanie instytucji świadczących 
wymienione wyŜej usługi. Potrzeby te powinny zaspokoić agencje i fundacje wspierające 
przedsiębiorczość. Szczególnie istotne jest tworzenie placówek otoczenia biznesu mających 
na celu zapewnienie MŚP dostępu do wysokiej jakości usług doradczych, stworzenie 
sprzyjających warunków dla rozwoju sektora usług doradczych, tworzenie Centrów i 
Inkubatorów Przedsiębiorczości czy ułatwienie dostępu do źródeł finansowania działalności 
gospodarczej. 
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Działanie 4. Stymulowanie rozwoju rolnictwa i róŜnorodności produkcji rolnej 

 

 

Szansę na poprawę sytuacji finansowej i zmniejszenie bezrobocia na obszarze wiejskim 
stanowić moŜe podjęcie specjalistycznej produkcji poza tradycyjnym rolnictwem, 
wykorzystującej istniejące nisze rynkowe i zasoby pracy w gospodarstwach rolnych, a takŜe 
wstępne przetwórstwo płodów zwiększające wartość dodaną. Celem powyŜszego działania 
jest wsparcie dywersyfikacji i waloryzacji produkcji rolnej poprzez stymulowanie inwestycji 
prowadzących do wykorzystania potencjału gospodarstw poprzez uruchomienie lub rozwój 
działów specjalnych oraz wstępnego przetwórstwa i przygotowania produktów do sprzedaŜy. 

 

Działanie 5. Rozwój agroturystyki i turystyki konwencjonalnej 

  

 

Dorzecze Biebrzy, ze względu na niski stopień zanieczyszczenia środowiska, duŜe 
bogactwo przyrodnicze i występowanie atrakcyjnych terenów wypoczynkowych, stwarza 
szansę na rozwój turystyki, sportu i rekreacji. Stworzenie warunków ich rozwoju poprzez 
rozbudowę oraz modernizację infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej doprowadzi do 
powstania nowych produktów turystycznych oraz wydłuŜenia okresu pobytu turystów, 
generując dodatkowe dochody tej branŜy, tym samym zapewniając mieszkańcom dodatkowe  
źródła utrzymania. 

 

PPrr iioorr yytteett   33      Rozwój infrastruktury społecznej. 

 

 

Działanie 1. Zwiększenie jakości i dostępności usług słuŜby zdrowia i pomocy społecznej 

  

Rozwój infrastruktury społecznej w zakresie opieki medycznej i socjalnej odbywać się 
będzie poprzez rozbudowę bazy i lepsze wyposaŜenie placówek ochrony zdrowia oraz 
finansowanie działalności, rozbudowę i wyposaŜenie domów pomocy społecznej. Poziom i 
dostępność oświaty oraz opieki medycznej wpływa na konkurencyjność regionu w zakresie 
infrastruktury społecznej. 
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Działanie 2. Unowocześnienie bazy oświatowo – dydaktycznej 

  

 Szczególnie na obszarze wiejskim istnieje konieczność rozwoju infrastruktury 
oświatowo-dydaktycznej. Budowa nowych i rozbudowa juŜ istniejących szkół doprowadzi do 
optymalizacji sieci szkolnictwa. Nakłady na oświatę podniosą w efekcie standard szkół, dadzą 
szansę na rozwój nowoczesnych form edukacji (np. tworzenie pracowni komputerowych) i 
wyrównają szanse młodzieŜy z róŜnych regionów województwa. Utworzenie nowoczesnej 
bazy dydaktycznej jest odpowiedzią na potrzebę wysoko-wykwalifikowanej kadry 
specjalistów z róŜnych dziedzin.  

 

Działanie 3. Ochrona dziedzictwa narodowego i kulturowego 

  

 Wysokie walory przyrodnicze, wypoczynkowe i kulturowe dorzecza Biebrzy dają 
szansę na wzrost gospodarczy regionu w oparciu o szeroko rozumianą branŜę turystyczną. 
Wymaga to jednak podwyŜszenia standardów bazy turystycznej, a takŜe zwiększenia 
nakładów na kulturę i sztukę. Wsparcia wymagają równieŜ działania zmierzające do ochrony 
dziedzictwa historycznego i kulturowego. 

Ze względu na bogactwo dziedzictwa historycznego i kulturowego regionu, konieczne 
jest stymulowanie rozwoju kulturowego poprzez wspieranie instytucji zajmujących się 
kulturą i sztuką poprzez rozbudowę, modernizację i zwiększenie dostępności do obiektów 
kulturalnych, a takŜe dofinansowywanie imprez kulturalnych. Tego typu wsparcie 
doprowadzi w efekcie do zwiększenia i zróŜnicowania oferty kulturalnej, a takŜe promocji 
wewnętrznej i zewnętrznej dorobku kulturalnego. 

 

Działanie 4. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców 

 

Zapobieganie przestępczości i jej zwalczanie, jak równieŜ przywracanie ładu i poczucia 
bezpieczeństwa naleŜy do podstawowych obowiązków władz i policji. Jednak głównym 
problemem nękającym słuŜby dbające o bezpieczeństwo mieszkańców są niedostateczne 
środki finansowe. Celem powyŜszego działania jest zwiększanie poczucia bezpieczeństwa 
społeczności lokalnych poprzez  wzrost efektywności działania słuŜb publicznych i działania 
prewencyjne. 

 

 

 

 



Strategia rozwoju zrównowaŜonego miast i gmin dorzecza Biebrzy  
___________________________________________________________________________ 

   
______________________________________________________________________ 

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, 2002 r.                                                                                       

151

PPrr iioorr yytteett   44      Rozwój zasobów ludzkich. 

 

 

Działanie 1. Rozwój kształcenia ustawicznego 

 

Zwiększanie moŜliwości zatrudnienia poprzez nabywanie odpowiedniej wiedzy i 
umiejętności, a co za tym idzie rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej i 
oświatowej jest jednym z waŜniejszych działań w zakresie rozwoju zasobów ludzkich. 
Zaproponowano działania polegające na organizacji szkolenia i przekwalifikowania zawodowe 
zarówno dla pracujących, bezrobotnych jak i uczestniczącej w tym procesie kadry dydaktycznej. 
StaŜe zawodowe przede wszystkim dla młodzieŜy, doradztwo zawodowe oraz profesjonalna 
informacja zawodowa. Wspieranie  instytucji samorządowych, szkoleniowych, doradczych i 
informacyjnych działających na polu edukacji ustawicznej i przeciwdziałania bezrobociu. 

 

Działanie 2. Stymulowanie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 

 

 

Rozpoczęte w 1989 roku tworzenie demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego 
oznaczało początek dynamicznego rozwoju ruchu pozarządowego w Polsce, stanowiącego 
naturalne pole aktywności wolnych ludzi w wolnym kraju. Celem powyŜszego działania jest 
stymulowanie powstawania organizacji zrzeszających ludzi aktywnych, pragnących 
angaŜować się w Ŝycie społeczne, nieść pomoc innym i wspólnie zmieniać otaczającą ich 
rzeczywistość. Przygotowania polskiego społeczeństwa do aktywnego i świadomego bycia 
obywatelami jest szczególnie istotnym zadaniem włączającym szarego człowieka w proces 
integracji z Unia Europejską. 

 

Działanie 3. Podniesienie kwalifikacji zawodowych społeczeństwa 

 

Bardzo waŜnym zadaniem dla rozwoju regionu jest tworzenie warunków dla poprawy 
jakości zasobów ludzkich. Całe województwo podlaskie naleŜy do tych obszarów kraju, w 
których odsetek ludzi z wyŜszym i średnim wykształceniem kształtuje się poniŜej średniej 
krajowej. Szczególnie niski poziom wykształcenia występuje na terenach wiejskich. Fakt ten 
stanowi znaczną przeszkodę w poszukiwaniu moŜliwości zatrudnienia. Inwestycje w kapitał 
ludzki są jednym ze sposobów na osiągnięcie spójności społecznie i ekonomicznej. Potencjał 
intelektualny zadecyduje w przyszłości o powstaniu silnych środowisk innowacyjnych i 
powstaniu nowych dziedzin aktywności gospodarczej. 
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Działanie 4. Przeciwdziałanie marginalizacji grup społecznych 

 

Przeciwdziałanie utracie zatrudnienia przez osoby w wieku produkcyjnym stanowi 
jedno z waŜniejszych zadań w sferze społecznej, jakie powinny zostać podjęte przez władze 
samorządową. DąŜenie do aktywnego zarządzania posiadanymi zasobami ludzkimi w celu 
łagodzenia skutków bezrobocia w róŜnych obszarach województwa, a takŜe stwarzanie szans 
na przekwalifikowanie i podtrzymanie aktywności zawodowej w bliŜszym lub dalszym 
otoczeniu jest jednym z najwaŜniejszych działań prowadzących do szeroko pojętego rozwoju 
regionalnego. 

Aktywizacja róŜnych środowisk, a takŜe wypracowanie zdrowych mechanizmów 
stymulujących i podtrzymujących ich aktywność, pozwoli na wyzwolenie ogromnego 
potencjału i skierowanie go na róŜne obszary działalności społecznej i gospodarczej w 
najszerszym rozumieniu tych słów. W takiej sytuacji naleŜy tworzyć nowe miejsca pracy oraz   
dogodne  warunki do utrzymania istniejących miejsc pracy. Stwarzając takŜe moŜliwość 
zaplanowania i dostosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w razie potrzeby i 
moŜliwości. 
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3 „DRZEWO CELÓW” 
 

MISJA:
ZRÓWNOWAśONY ROZWÓJ DORZECZA BIEBRZY 

ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OCHRONY I WYKORZYSTANIA  ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH

Priorytet 1 
Rozbudowa i modernizacja 

infrastruktury  w celu podniesienia
konkurencyjności obszaru 

 i  ochrony środowiska naturalnego

Priorytet 2  
Stymulowanie

 rozwoju 
gospodarczego

Priorytet 3  
Rozwój 

infrastruktury 
społecznej

Priorytet 4  
Rozwój

 zasobów 
ludzkich

Działanie 1
Budowa i modernizacja 
infrastruktury wodociągowej 
i sanitacyjnej

Działanie 1
Wsparcie MŚP

Działanie 1
Zwiększenie jakości i dostępności 
usług słuŜby zdrowia
 i pomocy społecznej

Działanie 1
Rozwój kształcenia 
ustawicznego

Działanie 2
Rozwój telekomunikacji

Działanie 2
Unowocześnienie bazy 
oświatowo - dydaktycznej

Działanie 3
Rozwój systemu ciepłowniczego
i energetycznego z uwzględnieniem
wykorzystania energii odnawialnej

Działanie 2
Stymulowanie  rozwoju 
działalności gospodarczej  
sprzyjające zmniejszeniu 
bezrobocia

Działanie 3
Ochrona dziedzictwa 
narodowego i kulturowego

Działanie 2
Stymulowanie rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego

Działanie 4
Rozwój infrastruktury drogowej

Działanie 3
Tworzenie placówek 
otoczenia biznesu

Działanie 4
Zwiększenie bezpieczeństwa 
mieszkańców

Działanie 3
Podniesienie kwalifikacji 
zawodowych społeczeństwa

Działanie 5
Wprowadzenie zorganizowanego 
systemu gospodarki odpadami 
stałymi

Działanie 4
Stymulowanie rozwoju 
rolnictwa i róŜnorodności 
produkcji rolnej Działanie 4

Przeciwdziałanie marginalizacji 
grup społecznych

Działanie 6
Ochrona środowiska naturalnego  
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Priorytet 1 
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury  w celu podniesienia i konkurencyjności obszaru  i  ochrony środowiska naturalnego

Działanie 1
Budowa i modernizacja 
infrastruktury wodociągowej 
i sanitacyjnej

Działanie 2
Rozwój telekomunikacji

Działanie 3
Rozwój systemu ciepłowniczego
i energetycznego z uwzględnieniem 
wykorzystania energii odnawialnej

Działanie 4
Rozwój infrastruktury drogowej

Działanie 5
Wprowadzenie zorganizowanego 
systemu gospodarki odpadami 
stałymi

Działanie 6
Ochrona środowiska naturalnego  

Rozwiązanie problemów
dotyczących składowania 
odpadów

Organizacja systemu 
odbioru odpadów, 
w tym zbiórki selektywnej 

Ochrona 
zbiorników wodnych

Alternatywne źródła 
energii cieplnej

Rozwój sieci 
telefonicznych, w tym 
telefonii komórkowej

Ocena funkcjonowania 
systemów melioracyjnych 
dolin rzecznych

Wyznaczenie lokalnych 
ostoi przyrody

Stworzenie bazy danych
oraz systemu monitoringu
zasobów przyrodniczych

Szczegółowa inwentaryzacja
i waloryzacja zasobów 
przyrodniczych gmin 
dorzecza Biebrzy

Wskazanie obszarów 
podatnych na erozję 
i określenie metod 
przeciwdziałania

Renaturalizacja 
przekształconej 
sieci hydrograficznej

Budowa nowych
i modernizacja istniejących 
stacji uzdatniania wody

Zwiększenie dostępu 
do Internetu

Modernizacja 
istniejących systemów
ciepłowniczych

Alternatywne źródła 
energii cieplnej

Modernizacja 
istniejącej sieci
drogowej

Rozbudowa
sieci komunikacyjnej

Produkcja i wykorzystanie 
energetyczne biomasy
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Priorytet 2  
Stymulowanie  rozwoju gospodarczego

Działanie 1
Wsparcie MŚP

Działanie 3
Tworzenie placówek 
otoczenia biznesu

Działanie 2
Stymulowanie  rozwoju działalności 
gospodarczej sprzyjające zmniejszeniu 
bezrobocia

Działanie 4
Stymulowanie rozwoju 
rolnictwa i róŜnorodności 
produkcji rolnej

Tworzenie inkubatorów 
przedsiębiorczości na 
obszarze funkcjonalnym
Dorzecza Biebrzy 

Szkolenie 
producentów mleka 

Szkolenie producentów 
bydła i trzody chlewnej  

System informacji 
turystycznej 

Wspieranie rozwoju 
agroturystyki w regionie 

Wspieranie rozwoju 
agroturystyki w regionie 

Jak załoŜyć i prowadzić 
przedsiębiorstwo -
szkolenie 

Otworzenie linii kredytowych
na nowe miejsca pracy

System współfinansowania 
tworzenia nowych miejsc pracy
dla osób niepełnosprawnych

Zalesianie 
nieuŜytków rolnych
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Priorytet 3  
Rozwój infrastruktury społecznej

Działanie 1
Zwiększenie jakości i dostępności 
usług słuŜby zdrowia
i pomocy społecznej

Działanie 3
Ochrona dziedzictwa 
narodowego i kulturowego

Działanie 2
Unowocześnienie bazy 
oświatowo - dydaktycznej

Działanie 4
Zwiększenie bezpieczeństwa 
mieszkańców

Rozwiązanie problemów
dotyczących niedoinwestowania 
bazy oświatowo-dydaktycznej

Stymulowanie  powstawania 
gabinetów lekarza rodzinnego

Dzień przyjęć 
lekarzy specjalistów 

Organizacja patroli
społecznych

Program bezpieczna 
gmina

Akcja promocyjna
“Uwaga ogień”
Akcja promocyjna
“Uwaga ogień”

Projekt
“Bezpieczna szkoła”

Akcja 
“Sponsor mojej szkoły”

Program “Internet 
w kaŜdej szkole”

Program profilaktycznych
badań zdrowotnych

Stworzenie niezaleŜnego 
regionalnego ośrodka 
edukacji ekologicznej

Publikacja o lokalnych 
zasobach przyrodniczych 
i funkcjonalnych 
powiązaniach regionalnych

Gminne Parki Natury
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Priorytet 4  
Rozwój  zasobów ludzkich

Działanie 1
Rozwój kształcenia 
ustawicznego

Działanie 2
Stymulowanie rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego

Działanie 3
Podniesienie kwalifikacji 
zawodowych społeczeństwa

Działanie 4
Przeciwdziałanie marginalizacji 
grup społecznych

Edukacja ekologiczna 
mieszkańców w zakresie
gospodarki odpadami

Organizowanie 
robót publicznych

System informacji 
obywatelskiej 

Tworzenie placówek 
Ludowych Uniwersytetów
Katolickich

Kursy językowe 
w gminach

Powstanie  “Uniwersytetu
Trzeciego Wieku”

Wspieranie rozwoju
organizacji  pozarządowych 

Kursy zmieniające 
kwalifikacje zawodowe

Tworzenie 
Zamiejscowych 
Wydziałów
Uczelni WyŜszych

Kursy komputerowe

Działalność 
Centrów Wolontariatu

System współfinansowania 
tworzenia nowych miejsc
pracy dla osób
niepełnosprawnych

Stworzenie niezaleŜnego
regionalnego ośrodka 
edukacji ekologicznej
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4 WARIANTOWA WIZJA PRZYSZŁO ŚCI 

W Strategii zarysowano moŜliwość wystąpienia dwóch scenariuszy rozwoju sytuacji na 
terenie dorzecza Biebrzy. Scenariusze te róŜnią się między sobą kierunkiem oddziaływania 
czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Uwarunkowania zewnętrzne mogą oddziaływać 
dodatnio na rozwój, prowadząc do oŜywienia gospodarczego i społecznego lub ujemnie 
powodując w skrajnych przypadkach recesję i regres rozwojowy. Wykonana analiza SWOT 
umoŜliwiła rozpoznanie i ocenę oraz wskazała potencjalne zagroŜenia rozwojowe, jak i 
potencjalne szanse rozwoju. Przyszłe tendencje rozwoju obszaru funkcjonalnego dorzecza 
Biebrzy, będą wypadkową działania róŜnych czynników wzrostu i regresu. NajwaŜniejsze 
jest, aby czynniki wzrostu przewaŜały nad czynnikami regresu. Im ta przewaga będzie 
większa, tym tempo rozwoju będzie wyŜsze. Bardzo duŜą rolę w rozwoju będą odgrywały 
wzajemne stosunki pomiędzy sąsiadującymi gminami i prowadzenie wspólnej polityki  
rozwojowej jednostek samorządów terytorialnych dorzecza. Gminy, będące w chwili obecnej 
członkami dwóch róŜnych stowarzyszeń i jednego związku komunalnego powinny się 
połączyć w jedną, nie rywalizująca ze sobą strukturę – związek gmin. 

W Strategii dostrzeŜono moŜliwość sformułowania dwóch wiodących scenariuszy rozwoju 
sytuacji na obszarze funkcjonalnym dorzecza Biebrzy, biorąc pod uwagę róŜne czynniki:  

- wariant dynamiczny, 

- wariant zachowawczy. 

Dynamiczny wariant rozwoju 

W scenariuszu tym zakłada się przyspieszenie rozwoju dorzecza dzięki wystąpieniu bardzo 
sprzyjających warunków na poziomie województwa i kraju przez cały okres realizacji Strategii. 
Przyjęto, Ŝe międzynarodowa sytuacja gospodarcza będzie sprzyjała oŜywieniu wzajemnej 
wymiany między poszczególnymi państwami. OŜywienie to powinno sprzyjać przyspieszeniu 
rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski, w tym i gmin województwa podlaskiego. 

Między innymi załoŜono stabilizację sytuacji politycznej i gospodarczej na wschodzie 
Europy. Przyjęto takŜe załoŜenie, Ŝe sytuacja u naszych wschodnich sąsiadów Białorusi i Rosji 
będzie ewoluowała w kierunku rozwiązań demokratycznych i gospodarki rynkowej. Taki rozwój 
sytuacji moŜe oddziaływać oŜywczo na wzrost wzajemnej wymiany gospodarczej i kulturalno-
oświatowej między województwem podlaskim a partnerami na Wschodzie.   

Przyjęto, Ŝe Polska w roku 2004 stanie się członkiem Unii Europejskiej. Przyjęcie 
Polski w tym okresie do struktur UE powinno zaowocować napływem większych środków 
finansowych na politykę regionalną państwa realizowaną wobec gmin. PrzynaleŜność do Unii 
Europejskiej zaowocuje równieŜ lepszą koniunkturą gospodarczą. Członkostwo w strukturach 
UE umoŜliwi dokonanie restrukturyzacji rolnictwa i przyśpieszy rozwój obszarów wiejskich 
poprzez objęcie ich polityką wspólnotową.  

ZałoŜono, Ŝe wzrost gospodarczy na obszarze gmin i powiatów dorzecza Biebrzy będzie 
oscylował wokół 4 % - 6 %, tak jak w kraju. Taki wzrost gospodarczy wiąŜe się równieŜ z 
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koniecznością akumulacji wewnętrznej na poziomie około 25 % PKB. Zakładany poziom 
akumulacji wewnętrznej powinien zabezpieczyć środki finansowe na inwestycje w 
gospodarce i zmniejszyć koszt kredytu.  

W scenariuszu dynamicznym załoŜono rozwój gałęzi rolnictwa i przemysłu oraz  
stworzenie nowych miejsc pracy. Przyjęto w nim równieŜ załoŜenie wzrostu areału 
przeciętnego gospodarstwa rolnego i zalesienie gruntów „wypadających” z produkcji rolnej 
przy rozwijającym się przemyśle drzewnym. W wyniku procesów zachodzących na obszarach 
wiejskich w rolnictwie mogłoby pozostać zatrudnionych co najwyŜej 20 % zasobów ludzkich. 

W wariancie tym zakłada się równieŜ dopływ środków finansowych na inwestycje w 
ramach rozwoju regionalnego w proporcji - około 50 % środki pomocowe i 50 % środki z 
budŜetu państwa, województwa, powiatu i gmin. Lokowanie tych środków w obszarach 
funkcjonalnych pozwoli stworzyć nowe miejsca pracy, a poprzez to zwiększy 
konkurencyjność w stosunku do innych obszarów.   

W scenariuszu tym zakłada się zmniejszenie ujemnego oddziaływania człowieka na 
środowisko przyrodnicze poprzez stosowanie technologii produkcji mało uciąŜliwych i 
ograniczenie zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego odpadami komunalnymi. Wzrost 
świadomości ekologicznej społeczeństwa powinien sprzyjać wspieraniu działań słuŜących 
ochronie środowiska przyrodniczego. Walory przyrodnicze istniejące w postaci obszarów 
chronionych i parków narodowych będą lepiej promowane i zagospodarowane pod kątem 
udostępnienia tych wartości społeczeństwu. Stabilizacja sytuacji międzynarodowej umoŜliwi 
prowadzenie współpracy transgranicznej w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego. Poziom 
techniczny infrastruktury drogowej w tym scenariuszu będzie się systematycznie poprawiał. 
Zastosowanie nowoczesnych technologii w realizacji inwestycji technicznych  słuŜących ochronie 
środowiska odniesie oczekiwany efekt w postaci znacznej poprawy czystości środowiska 
naturalnego. Zostanie częściowo rozwiązany problem zagospodarowania odpadów stałych, a 
takŜe osadów powstających w oczyszczalniach ścieków.   

Rozwój przedsiębiorczości i infrastruktury ekonomicznej obejmie nie tylko pozarolniczą 
działalność gospodarczą. Obejmie takŜe rolnictwo, działy towarzyszące rolnictwu oraz sferę 
gospodarczą częściowo niezaleŜną od samej produkcji rolnej i jej obsługi. Zakłada się, Ŝe na wsi 
rozwiną się funkcje rekreacyjne, w tym agroturystyka, na terenach atrakcyjnych zarówno 
turystycznie jak i rolniczo. 

Rolnictwo przejdzie gruntowne przeobraŜenia strukturalne. Część uŜytków rolnych, 
zwłaszcza na słabych glebach, przestanie być uŜytkowana rolniczo. Będą to tereny w zasadniczej 
mierze przeznaczone do zalesień, osadnictwa oraz budownictwa infrastrukturalnego (ciągi 
komunikacyjne, zbiorniki wodne, itp.). NaleŜy liczyć się z urządzaniem intensywnej 
infrastruktury technicznej i ekonomicznej rolnictwa, w formach podobnych do tej, która ma 
obsługiwać przedsiębiorczość pozarolniczą. WaŜnym jej składnikiem będzie system edukacji 
ludności wiejskiej, obejmujący kształcenie menedŜerskie oraz nowoczesne formy 
technologiczno-organizacyjne produkcji rolnej. 
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Wystąpią warunki dla powrotu róŜnych form spółdzielczości wiejskiej, która w 
ostatnim okresie praktycznie zanikła. W spółdzielczości wiejskiej, być moŜe, będą skupiały 
się wiodące funkcje obsługi komercyjnej wsi i rolnictwa (np. grupy producenckie). 

Wielostronnie rozwinięta infrastruktura oświaty, szkolnictwa wyŜszego, obsługi rynku 
pracy oraz rozwój gospodarki rynkowej jako podstawy bazy ekonomicznej województwa, 
znacznie zwiększy poziom aktywności zawodowej. PodaŜ miejsc pracy będzie tworzyła 
głównie mała i średnia przedsiębiorczość oraz szeroko rozumiana sfera usług. Zakłada się 
spadek bezrobocia do poziomu 4 – 6 %. 

Poza szkolnictwem średnim rozwinie się infrastruktura praktycznych kwalifikacji 
zawodowych w specjalnościach poszukiwanych przez firmy i instytucje. Wzrost liczby miejsc 
pracy będzie wyraźnie skorelowany z osadnictwem miejskim. Zakładając wysoką skuteczność 
działań strategicznych w zakresie aktywizacji rynku pracy, największych przyrostów 
bezwzględnych zatrudnienia naleŜy spodziewać się w gminach miejsko-wiejskich.    

Wzrostem kwalifikacji zawodowych i ich zmianą będą w większym stopniu zajmowały 
się zainteresowane jednostki gospodarcze (potencjalni i faktyczni pracodawcy). Będą one 
wspomagane w tym zakresie funduszami zewnętrznymi. 

Jakość czynnika pracy zaleŜy w znacznej mierze od poziomu Ŝycia ludności 
zainteresowanej pracą. Stąd teŜ w miejscach wysokiej aktywności rynku pracy powinny być 
tworzone wysokie standardy Ŝycia, nie tylko w zakresie obsługi rynkowej, lecz równieŜ w 
zakresie warunków otoczenia zamieszkania i pracy. WaŜna teŜ będzie dostępność do szkół, 
przedszkoli, ośrodków zdrowia lub lekarzy oraz do urządzeń sportowych. 

Atrakcyjność regionu będzie kojarzona z niskim poziomem problemów społecznych. Źródeł 
tych problemów nie da się całkowicie wyeliminować, jednakŜe korzystny wizerunek regionu w 
aspekcie społecznym warunkowany jest takŜe wielostronnymi udogodnieniami Ŝycia ludności 
niepełnosprawnej, m.in. dostępnością do miejsc pracy i pomocą socjalną. Ponadto, właściwa 
polityka społeczna w regionie doprowadzi do obniŜenia poziomu wszelkich przejawów patologii 
społecznej, głównie alkoholizmu i narkomanii oraz przestępczości. Innym przejawem takiej polityki 
będzie skuteczna pomoc rodzinom dysfunkcyjnym, w efekcie zapobiegająca ich pauperyzacji. 

NaleŜy spodziewać się podniesienia poziomu obsługi mieszkańców regionu w zakresie 
opieki zdrowotnej. W standardach obsługi leczniczej wiodącą rolę odgrywać będą ośrodki i 
przychodnie z lekarzami pierwszego kontaktu, jak teŜ szpitale powiatowe i specjalistyczne.   

WaŜnym uzupełnieniem korzystnego wizerunku obszaru funkcjonalnego będzie istotne 
podniesienie aktywności społecznej w dziedzinie sportu wyczynowego i amatorskiego. W 
tym zakresie spodziewana jest poprawa stanu bazy sportowo-rekreacyjnej. Kultura fizyczna 
powinna zająć powaŜniejsze niŜ dotychczas miejsce w Ŝyciu społecznym mieszkańców. 

Dorzecze Biebrzy posiada warunki do stworzenia atrakcyjnych produktów markowych 
polskiej turystyki. Istnieje moŜliwość ich oparcia na bogatym dziedzictwie naturalnym i 
kulturowym. Udostępnienie dóbr turystycznych wymienionych ośrodków i stref turystycznych 
będzie wymagało stworzenia infrastruktury obsługi ruchu turystycznego.   
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Przyszły marketing turystyczny będzie tworzył nowe produkty, łącząc je z juŜ istniejącymi. 
Oferta turystyczna na terenach otwartych powinna być powiązana funkcjonalnie z ofertą turystyki 
miejskiej i biznesowej. Stąd teŜ imprezy kulturalne i targowo-wystawowe będą mogły w 
przyszłości przynosić dodatkowe efekty w skojarzeniu ich z ofertą turystyki na terenach otwartych 
(wiejskich i zalesionych). Potrzebne będzie utworzenie kilku regionalnych centrów turystyki. 

Zachowawczy wariant rozwoju 

Scenariusz zachowawczy uwzględnia niestabilność społeczno-gospodarczą kraju, 
systematyczny spadek dochodów gmin i mieszkańców obszaru dorzecza oraz wzrost bezrobocia. 

Na rozwój województwa według takiego scenariusza moŜe równieŜ ujemnie 
oddziaływać brak działań umacniających samorządy terytorialne szczebla powiatowego i 
gminnego. Brak naleŜytej wielkości środków finansowych na działalność samorządu  
terytorialnego moŜe spowodować osłabienie jego funkcji.    

Osłabienie tempa rozwoju gospodarczego będzie znajdowało swoje odzwierciedlenie w 
spadku dynamiki przyrostu dochodów własnych samorządu terytorialnego. Rozwój gospodarczy 
gmin dorzecza Biebrzy na poziomie 3,5 %, jaki moŜe wystąpić w tym scenariuszu, jest 
niewystarczający do odrobienia jego zapóźnień w stosunku do lepiej rozwiniętych  obszarów kraju. 
W tym wariancie przewiduje się przystąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej po 2010 roku.  

W wariancie tym zakłada się utrzymanie wysokiego poziomu zatrudnienia w rolnictwie 
i leśnictwie, oraz ukrytego bezrobocia na obszarach wiejskich. MoŜe równieŜ przez dłuŜszy okres 
czasu utrzymywać się brak opłacalności produkcji rolnej. Mleczarnie działające na obszarze 
dorzecza Biebrzy mogą utracić prawo do eksportu na rynki unijne swoich wyrobów w wyniku 
niespełnienia norm UE.   

W sferze społecznej moŜe wystąpić obniŜenie dostępności do świadczeń medycznych 
w wyniku wzrostu kosztów procedur medycznych, co będzie powodowało obniŜenie 
zdrowotności społeczeństwa. Zjawiska gospodarcze będą pogłębiały proces uboŜenia 
społeczeństwa, co będzie wywoływało wzrost zapotrzebowania na róŜnego rodzaju formy 
pomocy społecznej. Niskie dochody państwa będą powodować, Ŝe środki finansowe asygnowane 
na pomoc społeczną będą niewystarczające. PowaŜnym problemem będą równieŜ osoby w wieku 
podeszłym zamieszkałe we wsiach wyludniających się z osób młodych, do których trudno będzie 
dotrzeć z pomocą. Będzie równieŜ w tym scenariuszu odnotowywana duŜa emigracja zarobkowa 
osób młodych do państw Europy Zachodniej i USA. Trudna sytuacja gospodarcza znajdzie swoje 
reperkusje równieŜ we wzroście liczby osób korzystających z pomocy społecznej, we wzroście 
liczby przestępstw i zjawisk patologii społecznej.   

W gospodarce województw dadzą o sobie znać zjawiska recesji w okresach 
przejściowych. MoŜe nastąpić spadek liczby zatrudnionych w przemyśle bez powstania 
nowych miejsc pracy w sektorze usług. Niska opłacalność działalności gospodarczej i duŜe 
koszty pracy będą powodować rozwój gospodarki drugiego obiegu. Miejsca pracy, które będą 
powstawały, będą się charakteryzowały zapotrzebowaniem na nisko kwalifikowanych 
pracowników. Mogą być to miejsca pracy sezonowej, np. w budownictwie.   
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Niskie nakłady inwestycyjne sektora komunalnego spowodują pogorszenie się stanu 
środowiska naturalnego. Brak nowoczesnych technologii w zakresie zagospodarowania 
odpadów, oczyszczania ścieków, nie rozwiązanie problemu gospodarki osadami z 
oczyszczalni będzie powodowało degradację środowiska przyrodniczego wokół skupisk 
ludności. Rozwój nowoczesnego rolnictwa wielkotowarowego, wykorzystującego duŜe 
chlewnie i obory do produkcji będzie powodował zanieczyszczenie środowiska w wyniku 
niewłaściwego zagospodarowania gnojowicy. Niskie nakłady inwestycyjne dotkną równieŜ 
turystykę i agroturystykę, powodując spadek liczby turystów odwiedzających województwo. 
Dopełnieniem pogarszającej się sytuacji moŜe być stałe pogarszanie się stanu technicznego 
dróg. Nasilenie się transportu tranzytowego duŜymi samochodami cięŜarowymi będzie 
powodowało ujemne oddziaływania na środowisko naturalne. Pogorszenie się stanu 
technicznego dróg i wzrost liczby samochodów cięŜarowych poruszających się po nich, 
spowoduje wzrost liczby wypadków drogowych. Brak środków finansowych ograniczy 
równieŜ do minimum nakłady na budowę i modernizację dróg.   

Scenariusz  zachowawczy jest projekcją, która mogłaby zaistnieć przy niekorzystnym  
splocie róŜnych czynników regresu. Wszystkie one zostały wskazane w analizie SWOT, jako 
działające ujemnie na rozwój obszaru funkcjonalnego dorzecza Biebrzy. 

 

5 POLITYKA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
Cele i kierunki zagospodarowania przestrzennego obszaru gmin dorzecza Biebrzy 

wynikają z uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych ich rozwoju. Są równieŜ spójne z 
misją, celami i kierunkami rozwoju społeczno – gospodarczego obszaru przedstawionymi w 
poprzedniej części opracowania. 

 

5.1 CELE I KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
Główne cele zagospodarowania przestrzennego określić moŜna następująco: 

1. Kształtowanie zrównowaŜonych struktur przestrzennych, nawiązujących do europejskiego 
systemu gospodarki przestrzennej, szczególnie w zakresie wdraŜania systemu sieci ekologicznej 
NATURA 2000, norm i standardów sanitarnych, technologicznych i cywilizacyjnych oraz 
modernizacji i rozbudowy ponadlokalnych systemów infrastruktury technicznej. 

2. Kształtowanie struktur elastycznych tworzących warunki wzrostu i efektywności 
gospodarowania w tym m.in.: restrukturyzacji bazy ekonomicznej, jej dywersyfikacji oraz 
racjonalnego wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych. 

3. Kształtowanie systemu osadniczego, stwarzających warunki rozwoju infrastruktury społecznej 
oraz racjonalizacji relacji funkcjonalno – przestrzennych między zamieszkaniem – pracą – 
rekreacją – usługami. 
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4. Kształtowanie struktur przestrzennych tworzących warunki ekorozwoju z aktywną 
ochroną, wzbogacaniem i racjonalnym wykorzystaniem środowiska przyrodniczego. 

5. Kształtowanie struktur przestrzennych umoŜliwiających ochronę krajobrazu kulturowego 
i pojedynczych obiektów zabytkowych przed zniszczeniem i dewaloryzacją oraz ich 
racjonalne wykorzystanie do celów społecznych i gospodarczych. 

6. Tworzenie warunków do współpracy transgranicznej. 

Kierunki ochrony przyrody 2: 

1. WdraŜanie europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000: 

• sieć ekologiczna NATURA 2000 obejmować będzie specjalne obszary ochrony 
(SOO) o znaczeniu dla UE – realizujące dyrektywę w sprawie ochrony siedlisk 
naturalnych oraz flory i fauny, w których są konieczne działania w celu zachowania w 
stanie naturalnym siedlisk i gatunków (z wyjątkiem ptaków) oraz obszary specjalne 
ochrony (OSO) realizujące dyrektywę o ochronie dziko Ŝyjących ptaków, ze 
szczególnym uwzględnieniem terenów podmokłych o znaczeniu międzynarodowym; 
Koncepcja sieci NATURA 2000 bazująca na obszarach przyrodniczych juŜ prawnie 
chronionych obejmuje m.in. Dolinę Biebrzy oraz Puszczę Augustowską i Knyszyńską. 

• działania wdraŜające sieć ekologiczną NATURA 2000 to: 

- objęcie w/w obszarów ochroną prawną, określenie rodzajów niezbędnych działań 
ochronnych, a takŜe opracowanie i przyjęcie planów ochrony uwzględniających 
uwarunkowania społeczne i gospodarcze; 

- uwzględnienie ustaleń planów ochrony w planach zagospodarowania terenów, 
zwłaszcza zaś w planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego, 
operatach urządzeniowych lasów, programach regulacji stosunków wodnych, itp.; 

- ocena skutków oddziaływania na elementy sieci NATURA 2000 planów lub 
przedsięwzięć, które mogą zagrozić ich walorom przyrodniczym; 

- odpowiednie zarządzenie obszarami będącymi pod ochroną, z uwzględnieniem 
wyników monitoringu efektów ochrony siedlisk i populacji gatunków. 

2. Ochrona elementów systemu przyrodniczego objętych ochroną prawną, wymagających 
podniesienia statusów ochronnych: 

• Biebrzańskiego Parku Narodowego, 

• Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, 

• rezerwatów przyrody, uŜytków ekologicznych, pomników przyrody i obszarów 
chronionego krajobrazu (Pojezierza Rajgrodzkiego i Doliny Biebrzy), 

• objęcie ochroną prawną doliny rzek Łojewki i Wissy.

                                                 
2 Kierunki polityki przestrzennej przedstawiono na mapie. 
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Kierunki ochrony powierzchni ziemi: 

1. Likwidacja źródeł zanieczyszczeń powierzchni ziemi, w tym: 

- likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów; 

- dostosowanie komunalnych wysypisk odpadów do wymogów przepisów 
sanitarnych z priorytetem obszarów chronionych; 

- stosowanie środków technicznych zmniejszających ilość emitowanych zanieczyszczeń. 

2. Ograniczenie niekorzystnych skutków przemysłowej eksploatacji złóŜ surowców mineralnych, 
poprzez stosowanie odpowiedniej technologii i rekultywację wyrobisk poeksploatacyjnych. 

3. Ochrona gleb przed erozją wietrzną i wodną oraz niekorzystnymi zmianami stosunków 
wodnych poprzez zalesienia, zadrzewienia i odpowiednie zabiegi agrotechniczne na 
obszarach gruntów ornych i zapewnienie właściwej realizacji i funkcjonowania systemów 
melioracji wodnych zwłaszcza w dolinach rzek: Ełk, Klimaszówka. 

4. Ochrona wartościowych gruntów rolnych przed nieuzasadnionym przeznaczeniem na cele 
nierolnicze w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, zwłaszcza na 
obszarach: 

- intensywnych procesów urbanizacyjnych w strefach podmiejskich największych 
miast tj. Grajewa i Moniek; 

- intensywnego rozwoju zagospodarowania rekreacyjnego, zwłaszcza zabudowy 
letniskowej na Pojezierzu Rajgrodzkim. 

Kierunki ochrony powietrza atmosferycznego: 

1. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz jej skutków pochodzących 
w szczególności z urządzeń energetyki cieplnej, przemysłu, składowisk odpadów 
komunalnych oraz związanych z ruchem komunikacyjnym, poprzez: 

• instalowanie urządzeń eliminujących emisję zanieczyszczeń lub ograniczających ją do 
poziomu normatywnego; 

• stosowanie proekologicznych nośników energii, w tym szczególnie ze źródeł 
odnawialnych; 

• zmiany funkcji obiektów nie mogących spełniać wymogów normatywnych emisji; 

• ustalenie stref ograniczonego uŜytkowania na obszarach przekraczania norm 
zanieczyszczeń.  

2. Ustalenie dopuszczalnego poziomu niektórych substancji określonych przepisami w 
planach miejscowych i ich egzekwowanie, zwłaszcza w odniesieniu do Biebrzańskiego 
Parku Narodowego oraz terenów mieszkaniowych. 
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3. Uwzględnienie wyników monitoringu powietrza w procesach sporządzania miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego oraz podejmowania decyzji dotyczących 
realizacji zagospodarowania. 

Kierunki ochrony wód śródlądowych: 

1. Utrzymanie ilości wód powierzchniowych na poziomie zapewniającym ochronę 
równowagi biologicznej tj. utrzymania przepływów nienaruszalnych. 

2. Doprowadzenie jakości wód powierzchniowych co najmniej do poziomu wymaganym 
w przepisach. Dotyczy to zwłaszcza rzek Biebrzy I, II klasa (aktualnie II, III), Ełku II 
klasa (aktualnie III). 

3. Eliminowanie źródeł zanieczyszczeń, zwłaszcza w zlewniach rzek wchodzących w 
skład obszarów prawnie chronionych, poprzez: 

• budowę i modernizację oczyszczalni ścieków, 

• budowę i rozbudowę kanalizacji deszczowej, 

• ograniczenie ilości zrzutów ścieków oczyszczonych do odbiorników o małym 
przepływie. 

4. Prowadzenie racjonalnej gospodarki zasobami wodnymi opartej na zasadach 
zlewniowego gospodarowania wodą oraz na systemowych metodach zarządzania. 

5. Opracowanie planów gospodarowania, które określą warunki korzystania z wód 
uwzględniając potrzeby ludności, przemysłu, rolnictwa, rybactwa oraz moŜliwości 
powiększenia zasobów poprzez realizację zbiorników małej retencji w zlewni rzeki 
Biebrzy w miejscowościach: Dąbrowa Białostocka, Bierwicha i Andrzejewo w gm. Sidra.   

Kierunki ochrony lasów oraz wzbogacanie ich walorów: 

1. Ograniczenie przeznaczenia lasów i gruntów leśnych, zwłaszcza lasów ochronnych 
głównie do celów niezbędnych dla rozwoju krajowej i wojewódzkiej infrastruktury 
technicznej i obronności. 

2. Sukcesywne zalesienie gruntów marginalnych dla potrzeb produkcji rolniczej, zgodnie z 
granicami polno – leśnymi w planach miejscowych, z priorytetem gmin objętych Krajowym 

programem zwiększenia lesistości Dąbrowa Biał., Suchowola, Goniądz, Grajewo, 
Jedwabne, Radziłów, Trzcianne, Wizna, Lipsk i Sztabin oraz priorytetem potencjalnych 
korytarzy migracyjnych pomiędzy doliną rzeki Biebrzy, a Puszczą Piską i Knyszyńską. 

Kierunki ochrony przed hałasem, wibracjami i elektromagnetycznym promieniowaniem 
niejonizującym, w tym:   

1. Eliminowanie z terenów zamieszkałych ponadnormatywnych źródeł hałasu 
przemysłowego poprzez zmianę technologii i urządzeń.  

2. Ustalenie w studiach i planach miejscowych dopuszczalnych natęŜeń hałasu dla 
terenów podlegających szczególnej ochronie. 
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3. Określenie zasad i warunków lokalizacji nowej zabudowy, szczególnie w stosunku do: dróg 
krajowych i wojewódzkich, linii kolejowych, a takŜe linii elektroenergetycznych wysokich 
napięć. 

4. Zabezpieczenie zabudowy mieszkaniowej przed hałasem komunikacyjnym poprzez 
instalowanie zabezpieczeń technicznych lub budowę obwodnic. 

5. Zachowanie odpowiednich stref ochronnych od linii WN, stacji elektroenergetycznych 
oraz urządzeń radiokomunikacji i radiolokacji. 

Kierunki ochrony środowiska kulturowego 

Na obszarze gmin dorzecza Biebrzy istnieją liczne obiekty o wartościach kulturowych, 
na które składają się: układy urbanistyczne, zespoły i obiekty sakralne, dwory, budownictwo 
obronne, budynki uŜyteczności publicznej, domy i zagrody wiejskie, parki i cmentarze. 
Znaczna część w/w obiektów jest wpisana do rejestru zabytków i podlega szczególnej 
ochronie konserwatorskiej. 

Priorytetem ochrony i rewaloryzacji powinny być objęte załoŜenia historyczne o 
największej wartości kulturowej i walorach turystycznych. Istnieje potrzeba opracowania 
studiów historyczno – kulturowych miejscowości nie posiadających tych opracowań, lub 
opracowania nieaktualne oraz: 

1. Ochrona przed zmianami historycznie ukształtowanych układów przestrzennych  
i tworzenie w nich nowych wartości, w tym: 

- Biebrzańskiego Parku Narodowego i jego strefy ochronnej wraz z siecią osadniczą 
małych miast, wiejską siecią osadniczą i zabytkowymi obiektami sakralnymi, 
architektonicznymi, przemysłowymi; 

- Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Rajgrodzkiego z zabytkowym układem 
przestrzennym Rajgrodu. 

2. Ochrona i rewaloryzacja historycznych załoŜeń: 

- zabytkowych układów urbanistycznych miast: Knyszyn, Goniądz, Dąbrowa 
Białostocka, Szczuczyn, Jedwabne, Rajgród; 

- zabytkowych układów przestrzennych jednostek wiejskich: Sidra, Nowy Dwór, 
Jasionówka, Korycin, Janów, Wąsosz, Radziłów; 

- zespołów dworsko – ogrodowych i parków: Jasionówka, Sikory, Bobra Wielka, 
Mikicin, Niećkowo, Słucz, Janczewo, Cisów, Opartowo, Wajdy, Kurejwa, Bęćkowo, 
Modzele, Jedwabne. 

3. Ochrona i utrzymanie dobrego stanu technicznego i form historycznych obiektów 
zabytkowych i o wartościach zabytkowych oraz stanowisk archeologicznych: 

- wszystkich zabytkowych obiektów sakralnych; 

- miejsc kultu religijnego: RóŜanystok, Krypno, Krasnybór; 
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- obiektów uŜyteczności publicznej: Szczuczyn, Grajewo, Komienna Nowa (dworzec 
kolejowy); 

- obiektów przemysłowych i techniki: Twierdza Osowiec (zespół architektury militarnej), 
Kanał Augustowski (południowy fragment), wiatraki i młyny na obszarach wiejskich; 

- grodzisk, kurhanów i licznych stanowisk archeologicznych. 

Kierunki rozwoju sieci osadniczej 

Z analizy dotychczasowego rozwoju systemu osadniczego wynika, Ŝe jego 
racjonalizacja wynikać powinna z działań rozwojowych i modernizacyjnych moŜliwych do 
zrealizowania w skali regionalnej i lokalnej. Podstawową zasadą harmonizowania rozwoju 
osadnictwa będzie dąŜenie do likwidacji narastających dysproporcji, zagroŜeń i barier 
rozwojowych. Pokonywanie tych barier oraz poprawa funkcjonalności układu osadniczego 
wiąŜe się głównie z moŜliwościami rozbudowy infrastruktury technicznej, komunikacyjnej i 
pokonywania barier ekologicznych. Wymagać to będzie duŜych nakładów inwestycyjnych, 
szczególnie w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska naturalnego. 

Dotychczasowy rozwój sieci osadniczej i przedstawione powyŜej uwagi dają podstawę 
do określenia następującej hierarchii strukturalno – administracyjnej systemu sieci osadniczej 
obszaru w okresie perspektywicznym: 

I – powiatowe wielofunkcyjne ośrodki rozwoju, 

II – gminne wielofunkcyjne ośrodki rozwoju z funkcjami ponadlokalnymi, 

III – lokalne (gminne) ośrodki rozwoju, 

IV – jednostki osadnicze o wyspecjalizowanych funkcjach znaczenia ponadlokalnego: 

a) kultu religijnego, 

b) szkolnictwa średniego, 

c) turystyczno – wypoczynkowe i letniskowe, 

d) obsługi ruchu granicznego. 

V – jednostki o podstawowym programie usługowym, 

VI – wsie o funkcjach rolniczych. 

I.  Grajewo, Mońki – powiatowe wielofunkcyjne ośrodki rozwoju koncentrujące urządzenia 
w zakresie: edukacji, ochrony zdrowia, kultury, sportu, handlu oraz otoczenia biznesu. 

Dalsze podniesienie rangi tych miast wymagać będzie: 

1. wzmocnienia bazy materialnej infrastruktury społecznej poprzez: 

• modernizację i rozbudowę bazy materialnej szkolnictwa średniego z pozyskaniem 
obiektów i terenów pod nowe inwestycje szkolne; 

• restrukturyzację, modernizację i rozbudowę bazy lecznictwa zamkniętego i 
otwartego, w tym równieŜ rozwój opieki socjalnej i pomocy społecznej; 
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• rozbudowę oraz w miarę potrzeb budowę nowych placówek kultury; 

• utrzymanie oraz modernizację i rozbudowę bazy sportu i rekreacji, w tym 
modernizację pływalni w Mońkach.  

2. poprawy funkcjonalności systemu komunikacji poprzez budowę obwodnic w ciągu 
istniejących dróg krajowych (Nr 61 w Grajewie i Nr 65 w Mońkach), budowę 
bezkolizyjnych skrzyŜowań z linią kolejową Białystok – Ełk oraz przebudowę ruchu 
wewnątrzmiejskiego;  

3. rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji, ciepłownictwa 
i elektroenergetyki; 

4. wszelkich działań promujących i pobudzających aktywność społeczną w zakresie 
rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, w tym modernizacji i utrzymania 
istniejących zakładów pracy; 

5. właściwego zagospodarowania terenów przeznaczonych na cele wypoczynku 
świątecznego; 

6. dalsze wzmocnienie funkcji obsługi ruchu turystycznego w Grajewie poprzez budowę 
i rozbudowę odpowiednich obiektów i urządzeń. 

II.  Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Rajgród – gminne wielofunkcyjne ośrodki rozwoju z 
funkcjami ponadlokalnymi w zakresie lecznictwa specjalistycznego, szkolnictwa średniego, 
turystyki i wypoczynku o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym. Zlokalizowane tutaj 
urządzenia usługowe i produkcyjne wymagają modernizacji i rozbudowy. 

III.  Lokalne (gminne) ośrodki rozwoju – pozostałe miasta: Szczuczyn, Knyszyn, Lipsk, 
Jedwabne, Suchowola oraz ośrodki wiejskie: Bargłów Kościelny, Sztabin, Wąsosz, 
Radziłów, Przytuły, Wizna, Trzcianne, Krypno, Jaświły, Jasionówka, Korycin, Janów, 
Sidra i Nowy Dwór – wymagają wzmocnienia jako ośrodki aktywizacji gospodarczej. 
Pełnione funkcje lokalnych ośrodków obsługi ludności i rolnictwa wymagają 
modernizacji istniejących urządzeń.  

IV.  Ośrodki o wyspecjalizowanych funkcjach znaczenia ponadlokalnego:  

1. kultu religijnego – RóŜanystok, Krypno, Krasnybór; 

2. szkolnictwa średniego – RóŜanystok, Wojewodzin, Niećkowo; 

3. turystyczno – wypoczynkowe – m.in.: Dolistowo, Rybczyzna, Woźnawieś, Cisów, 
Góra, Ruś, Burzyn, Nowiny Zdroje; 

4. obsługi ruchu granicznego – Lipszczany, Chworościany. 

V i VI. Jednostki o funkcjach rolniczych i ewentualnie z funkcjami uzupełniającymi – pozostałe 
wsie. 

Kierunki rozwoju infrastruktury transportowej:  
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1.Dostosowania standardów technicznych dróg krajowych do ich klas funkcjonalnych i 
potrzeb krajowego i międzynarodowego: 

a) droga ekspresowa Nr S 8 – „Via Baltica” w I europejskim korytarzu transportowym 
Warszawa – Białystok – Suwałki – Kowno. Dostosowywanie do parametrów drogi 
ekspresowej odbywać się będzie etapowo, w zaleŜności od narastania ruchu i 
moŜliwości finansowych. 

Koncepcje programowe budowy tej drogi przewidują: 

• wzmocnienie nawierzchni jezdni do nacisku 115 kN/oś, 

• drogę jednojezdniową, a docelowo dwujezdniową, 

• obejścia miejscowości: Korycin, Zagórze, Wysokie, Skindzierz, Nowa 
Chodorówka, Poświętne, Krzywa, Suchowola, Sztabin, 

• węzły drogowe w Wojtachach, Korycinie, Zagórzu, Drydze, Suchowoli, Sztabinie; 

• skrzyŜowania dwupoziomowe w: Krasnem Starym, Popiołówce, Korycinie, Kumiale, 
Chodorówce Starej, Głęboczyźnie, Grymiączku, Ostrówku, Domuratach; 

• dwupoziomowe przejazdy do przepędu bydła i drogi serwisowe do obsługi ruchu 
lokalnego; 

• wzmocnienie istniejących mostów; 

• adaptację istniejących i budowę nowych miejsc obsługi podróŜnych (MOP) w: 
Korycinie, Popiołówce, Suchowoli, Sztabinie, Kamieniu. 

W celu ominięcia Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, docelowo zakłada się 
przebieg drogi ekspresowej Nr S 8 po nowej trasie z wykorzystaniem odcinka drogi 
wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Knyszyn – Korycin.  

b) droga Nr 61 Warszawa – ŁomŜa – Grajewo – Augustów wymaga dostosowania do 
parametrów klasy GP, w tym budowy obejść miejscowości: Szczuczyna, Grajewa, 
Rajgrodu i Bargłowa Kośc. Postuluje się podniesienia statusu funkcjonalnego drogi do 
parametrów drogi klasy S. 

c) droga Nr 65 Gołdap – Grajewo – Białystok – Bobrowniki wymaga przebudowy do 
klasy G. 

2. Dostosowanie standardów technicznych dróg wojewódzkich do ich klas i potrzeb ruchu, w 
tym: 

a) dostosowania dróg wojewódzkich do parametrów klasy G: 

• Nr 664 na odcinku Augustów – Lipsk – granica państwa 

• Nr 670 na odcinku Suchowola – Dąbrowa Biał. – Nowy Dwór – granica państwa z 
moŜliwością podniesienia funkcji i klasy drogi 
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• Nr 671 Korycin – Knyszyn, w przypadku przebiegu na tym odcinku drogi Nr S 8 
„Via Baltica”, docelowo do klasy S 

b) dostosowanie dróg wojewódzkich do parametrów klasy Z: 

• Nr 648 Nowogród – Stawiski – Przytuły 

• Nr 668 ŁomŜa – Przytuły – Osowiec, z przebudową skrzyŜowania dróg koło wsi 
Janczewo (gm. Jedwabne) 

• Nr 670 na odcinku Osowiec – Goniądz – Suchowola 

• Nr 671 na odcinku Korycin – Janów – Sokółka z budową obejścia Janowa i 
nowych odcinków w rejonie węzła Korycin. Nie wyklucza się moŜliwości 
podniesienia funkcji i klasy drogi z uwagi na ewentualne potrzeby 
międzynarodowego ruchu tranzytowego 

• Nr 673 Lipsk – Dąbrowa Biał. – Sokółka  

3.  Dostosowanie infrastruktury kolejowej do międzynarodowych i krajowych potrzeb 
przewozowych, co dotyczy linii magistralnej E 75 Warszawa – Białystok – Suwałki – granica 
państwa w zakresie: 

• dostosowania do kursowania pociągów w ruchu pasaŜerskim 160 km/h i 
towarowym 120 km/h przy nacisku 225 kN/oś; 

• budowa drugiego toru i elektryfikacja; 

• budowa dwupoziomowych przecięć z trasami drogowymi. 

4. Poprawa ruchu na granicy z Białorusią wymaga ewentualnej budowy nowych przejść 
drogowych w zaleŜności od porozumień międzynarodowych: w Lipszczanach (droga Nr 
664) i Chworościanach (droga Nr 670). 

Kierunki rozwoju systemów infrastruktury technicznej  

1. Elektroenergetyka: 

• rozbudowa krajowego systemu energetycznego poprzez realizację linii WN 400 kV GPZ 
„Narew” – GPZ Ełk przebiegającej przez gminy: Wizna, Jedwabne, Wąsosz, Szczuczyn; 

• poprawa stanu technicznego istniejącego systemu elektroenergetycznego poprzez 
modernizację: 

- stacji RPZ w Mońkach i rozdzielni sieciowej RS w Szczuczynie, 

- odcinków linii WN 110 kV: Knyszyn – Mońki, Ełk 1 – Grajewo 2, Sokółka – 
Dąbrowa Biał., Dąbrowa Biał. – Augustów. 

2. Ciepłownictwo:  

a) poprawa sprawności technicznej i efektywności ekonomicznej poprzez: 

• zmniejszenie strat cieplnych w istniejących sieciach i urządzeniach, 
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• dostosowanie źródeł ciepła do przewidywanego zapotrzebowania i wybór 
efektywnych technologii, 

• odchodzenie od budowy źródeł o duŜej mocy na rzecz mniejszych źródeł ciepła 
lokalizowanych bliŜej odbiorców; 

b) ekologizacja systemów ciepłowniczych poprzez: 

• zmniejszenie uciąŜliwości istniejących urządzeń, 

• wprowadzenie na szerszą skalę proekologicznych nośników energetycznych, 

• zmniejszenie zuŜycia energii cieplnej przez odbiorców (np. termorenowacja 
budynków);  

c) rozwój energetyki odnawialnej poprzez: 

• wdraŜanie technologii energetycznych w oparciu o źródła odnawialne, 

• wykorzystanie istniejących źródeł energii odnawialnej tj.: biomasy, biogazu, 
energii wiatrowej, wodnej i słonecznej; 

3. Telekomunikacja: 

a) modernizacja i rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej, co będzie wymagać: 

• utrzymania istniejących urządzeń w dobrym stanie technicznym, 

• budowę nowych połączeń światłowodowych, 

• dalszego rozwoju telefonii komórkowej i budowy stacji bazowych, 

b) tworzenie systemu łączności teleinformatycznej dla potrzeb struktur administracji 
publicznej 

c) rozwój teleinformatyki dla potrzeb systemów transportowych. 

Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich  

 Dominującą pozycję w strukturze tych obszarów zajmuje rolnictwo. Głównym 
kierunkiem rozwoju rolnictwa na tym obszarze będzie trwały rozwój zrównowaŜony 
uwzględniający ład ekonomiczny, społeczny, ekologiczny i przestrzenny. Podstawowym 
celem tego rozwoju jest potrzeba restrukturyzacji rolnictwa i obszarów wiejskich, co 
oznaczać będzie: 

Racjonalne zagospodarowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz poprawa jej 
jakości poprzez:    

• tworzenie warunków do rozwoju rolnictwa zrównowaŜonego uwzględniającego 
przydatność zróŜnicowanej wartości rolniczej przestrzeni produkcyjnej – od preferowania 
rozwoju gospodarstw specjalistycznych i specjalizacji produkcji w kierunku jej 
intensyfikacji (rejony: moniecko – dąbrowski i bargłowski) do ekstensyfikacji produkcji 
rolnej, a nawet jej zaniechanie poprzez zalesienie gruntów marginalnych; 
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• tworzenie preferencji do rozwoju produkcji rolnej metodami ekologicznymi na obszarach 
objętych europejskim programem ochrony środowiska NATURA 2000, w szczególności 
Biebrzańskiego Parku Narodowego i Puszczy Knyszyńskiej, tworzenie warunków do 
uprawy ziół na tym terenie, a takŜe wspieranie dalszego rozwoju agroturystyki; 

• tworzenie warunków do specjalizacji produkcji rolnej na potrzeby rynku Ŝywnościowego i 
przetwórstwa na terenach mających juŜ ukształtowane predyspozycje, m.in.: produkcji 
ziemniaków konsumpcyjnych w rejonie Grajewa, Moniek i Dąbrowy Biał., uprawy 
truskawek i porzeczek w rejonie Korycina i Suchowoli; 

• działania na rzecz poprawy struktury gospodarstw rolnych oraz wzrostu ich 
efektywności poprzez realizację programu scaleń i wymian gruntów, poprawę 
stosunków wodnych, budowę zbiorników małej retencji i dróg rolniczych; 

• realizację programu zwiększenia lesistości, szczególnie poprzez zalesienia gruntów 
marginalnych. 

Rozwój i unowocześnienie przemysłu rolno – spoŜywczego, usług rolniczych i instytucji 
otoczenia rolnictwa poprzez: 

• modernizację istniejących zakładów przetwórstwa rolno – spoŜywczego oraz budowę 
nowych, w szczególności przetwarzających surowce ekologiczne; 

• tworzenie warunków do wielofunkcyjnego rozwoju wsi poprzez wspieranie inicjatyw 
tworzących nowe miejsca pracy, takŜe poza rolnictwem; 

• wspieranie działań na rzecz tworzenia grup producentów rolnych, rozwój doradztwa 
rolniczego, promocji produktów oraz marketingu; 

• rozwój systemu otoczenia rolnictwa usprawniającego warunki zaopatrzenia i zbytu 
produkcji rolnej oraz obsługi finansowej gospodarstw rolnych. 

Kierunki rozwoju gospodarki leśnej to: 

• utrzymanie funkcji ekologicznych lasów zapewniających: stabilizację warunków 
wodnych, ochronę gleb przed erozją, kształtowanie klimatu lokalnego, tworzenie 
warunków do zachowania potencjału biologicznego ekosystemów, a takŜe lepsze 
warunki zdrowia i Ŝycia ludności oraz produkcji rolniczej; 

• produkcja surowca drzewnego, niedrzewnych uŜytków pozyskiwanych z lasu i 
gospodarki łowieckiej. Głównym uŜytkownikiem wewnętrznym stwarzającym popyt 
lokalny na drewno moŜe być dynamicznie rozwijane budownictwo rekreacyjne, 
zapewniając w ten sposób miejsca pracy w sferze bezpośredniego pozysku surowca, 
jego przetwórstwa oraz obsługi gospodarki turystycznej; 

• prowadzenie szerokiej akcji zalesień gruntów marginalnych, co stworzyć moŜe 
znaczny popyt na siłę roboczą i równocześnie źródło dochodów dla gospodarstw 
rolnych, dysponujących nadwyŜkami zasobów pracy. 
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Rozwój zagospodarowania turystycznego poprzez następujące formy wypoczynku i 
rekreacji: 

• wypoczynek pobytowy (sezonowy i całoroczny) w ośrodkach wypoczynkowych, 
zespołach domków letniskowych, campingach i polach namiotowych, powiązany z 
rekreacją i sportami wodnymi – głównie na Pojezierzu Rajgrodzkim, w dolinie 
Biebrzy i na obrzeŜach Puszczy Knyszyńskiej; 

• wypoczynek świąteczny (krótkoterminowy), który będzie mógł się rozwijać 
szczególnie na wyznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego terenach 
pól namiotowych, campingów, ośrodków sportów wodnych głównie w strefach 
brzegowych: Jez. Rajgrodzkiego, Jez. Dreństwo, Jez. Toczyłowo, rzek: Narwi, 
Biebrzy, Ełku, Kumiałki, Wissy, Brzozówki, Sidry; 

• turystyka kwalifikowana, specjalistyczna i krajoznawcza obejmująca między innymi: 
wędkarstwo, myślistwo, Ŝeglarstwo i kajakarstwo, turystykę motorową i wędrówkę 
(pieszą i rowerową), która moŜe być rozwijana na całym obszarze z uwzględnieniem 
specyfiki poszczególnych gmin; 

• turystyka edukacyjna i naukowo – badawcza związana głównie z Biebrzańskim 
Parkiem Narodowym; 

• agroturystyka. 

 

 STREFY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 DELIMITACJA STREF 

Koncepcja stref zagospodarowania przestrzennego obszaru gmin dorzecza Biebrzy nawiązuje 
do wcześniejszych opracowań planistycznych dotyczących województwa podlaskiego3,4. 

W opracowaniach tych, na obszarze województwa wydzielono cztery obszary 
funkcjonalne: centralny, północny, południowy i zachodni. Wydzielenie obszarów 
funkcjonalnych umoŜliwiła kompleksowa analiza uwarunkowań rozwoju regionu w głównych 
elementach zagospodarowania przestrzennego: 

1. problematyki środowiska przyrodniczego; 

2. problematyki społeczno-gospodarczej; 

3. problematyki kształtowania sieci osadniczej;  

4. problematyki ochrony środowiska kulturowego; 

5. problematyki rozwoju infrastruktury technicznej. 

                                                 
3 „Strategia rozwoju województwa podlaskiego do roku 2010”, Zarząd Województwa Podlaskiego, 2002 r. 
4 „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego – uwarunkowania”, Zarząd Województwa Podlaskiego, 
2002 r. 
 



Strategia rozwoju zrównowaŜonego miast i gmin dorzecza Biebrzy  
___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, 2002 r.                                                                                       

175

Tak przeprowadzona analiza zagospodarowania w układzie obszarowym, węzłowym 
i liniowym pozwoliła na wyodrębnienie obszarów o podobnych uwarunkowaniach rozwoju. 
Dla poszczególnych obszarów tworzących strukturę funkcjonalno-przestrzenną ustalone 
zostały preferencje funkcjonalne oraz zróŜnicowane zasady zagospodarowania i odmienne 
zasady polityki przestrzennej. 

W obrębie obszaru gmin dorzecza Biebrzy wyróŜniono trzy strefy zagospodarowania 
przestrzennego wchodzące w skład róŜnych obszarów funkcjonalnych województwa 
podlaskiego, przy czym za granicę stref uznano granice administracyjne gmin5: 

• strefa północna – gminy: Bargłów Kościelny, Lipsk i Sztabin (fragment północnego 
obszaru funkcjonalnego województwa); 

• strefa zachodnia – powiat grajewski oraz gminy: Jedwabne, Przytuły i Wizna 
(fragment zachodniego obszaru funkcjonalnego województwa); 

• strefa południowa – powiat moniecki oraz gminy pow. sokólskiego: Dąbrowa 
Białostocka, Suchowola, Janów, Korycin, Nowy Dwór oraz Sidra (fragment 
centralnego obszaru funkcjonalnego województwa). 

Strefa północna 

Strefa północna zajmuje obszar 734 km2, tj. 16 % powierzchni gmin dorzecza Biebrzy. 
Swoim zasięgiem obejmuje trzy gminy powiatu augustowskiego: Bargłów Kościelny, Lipsk 
i Sztabin, które zamieszkuje 18,0 tys. osób. Głównym ośrodkiem usługowym tej strefy jest 
miasto Augustów – powiatowy wielofunkcyjny ośrodek rozwoju, leŜący juŜ poza granicą 
opracowania. Miejskie i gminne ośrodki rozwoju, to: miasto Lipsk oraz dwa ośrodki wiejskie 
Bargłów Kościelny i Sztabin. 

Lipsk posiada potencjalne moŜliwości pełnienia funkcji obsługi ruchu granicznego 
i turystycznego związanego z Biebrzańskim Parkiem Narodowym i Puszczą Augustowską. 
Wiejskie ośrodki gminne pełnią funkcje usługowe o znaczeniu lokalnym i regionalnym 
w odniesieniu do turystyki. 

Walory środowiska przyrodniczego strefy północnej są bardzo wysokie ze względu na 
objęcie ochroną prawną znacznej części strefy w formie Biebrzańskiego Parku Narodowego, 
obszarów chronionego krajobrazu, a takŜe wyznaczenie projektowanego transgranicznego obszaru 
chronionego oraz bogactwo florystyczne, faunistyczne i krajobrazowe kompleksu Puszczy 
Augustowskiej oraz jezior południowo – wschodniej części Pojezierza Rajgrodzkiego. 

Walory przyrodnicze i ekonomiczno – społeczne stanowią o moŜliwościach 
wielofunkcyjnego rozwoju strefy. Obszar charakteryzuje duŜy udział obszarów prawnie 
chronionych (68,3 % ogólnej powierzchni) i zróŜnicowana jakość rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej. Wschodnia część strefy odznacza się niską jakością, natomiast część zachodnią 
(gm. Bargłów Kościelny) cechuje wysoka jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

                                                 
5 Podział obszaru gmin dorzecza Biebrzy na strefy zagospodarowania przestrzennego przedstawiono na załączonej mapie 
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DuŜy udział trwałych uŜytków zielonych decyduje o preferencjach rozwoju hodowli bydła. 
W produkcji roślinnej dominuje uprawa zbóŜ, głównie na potrzeby produkcji zwierzęcej. 

Turystyka na tym obszarze pełni waŜną funkcję gospodarczą i jej ranga systematycznie 
rośnie. W strefie północnej wyróŜnia się następujące rejony przyrodnicze posiadające 
korzystne warunki do rozwoju turystyki i wypoczynku: 

• północna część doliny Biebrzy z fragmentem Biebrzańskiego Parku Narodowego; 

• wschodnia część rejonu jezior Rajgrodzkich. 

Na obszarze BPN rozwija się turystyka edukacyjna oraz prowadzone są badania naukowo – 
dydaktyczne o znaczeniu międzynarodowym. Rzeka Biebrza jest ponadto atrakcyjnym szlakiem 
kajakowym. Rejon jezior Rajgrodzkich jest predystynowany do rozwoju wypoczynku pobytowego, 
nie posiada jednak odpowiedniej bazy turystyczno – wypoczynkowej. 

Analiza uwarunkowań i problemów występujących w strefie północnej pozwoliła na 
określenie rezerw do dalszego rozwoju obszaru oraz występujących preferencji, barier i ograniczeń. 

Podstawowe ograniczenia i bariery rozwoju gospodarczego wynikają z następujących 
uwarunkowań:     

• syndrom peryferyjności, przejawiający się niskim poziomem warunków Ŝycia, 
niskimi dochodami ludności, małą aktywnością gospodarczą, znacznym bezrobociem, 
odpływem ludności, zwłaszcza kadr wykwalifikowanych i młodzieŜy; 

• niedostateczne wyposaŜenie w usługi o znaczeniu regionalnym i lokalnym; 

• niezadowalający poziom wyposaŜenia w obiekty obsługi ruchu turystycznego i 
wypoczynkowego; 

• brak obwodnic miejscowości Sztabin i Bargłów Kościelny; 

• niskie parametry techniczne dróg krajowych i wojewódzkich oraz niedostatek 
zaplecza technicznego motoryzacji; 

• niedoinwestowanie w infrastrukturze technicznej, głównie w gospodarce 
wodno–ściekowej i gospodarce odpadami; 

• brak gazu przewodowego. 

Główne szanse oŜywienia gospodarczego, to: 

• transeuropejskie powiązania transportowe wynikające z przygranicznego i 
tranzytowego połoŜenia strefy; 

• obszary o wysokich walorach środowiska przyrodniczego, stwarzające 
moŜliwość rozwoju róŜnorodnych form turystyki i wypoczynku; 

• bogate dziedzictwo kulturowe i tradycje historyczne; 

• szlak wodny rzeki Biebrzy; 
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• stosunkowo dobrze rozwinięta infrastruktura telekomunikacyjna i dynamiczny 
rozwój telefonii komórkowej. 

Strefa zachodnia 

Strefa zajmuje powierzchnię 1 331 km2, tj. 29 % obszaru dorzecza Biebrzy. W jej skład 
wchodzą: 1 gmina miejska, 3 gminy miejsko – wiejskie i 5 gmin wiejskich, naleŜące do 
powiatu grajewskiego (w całości) i powiatu łomŜyńskiego (3 gminy). Liczba mieszkańców 
strefy na koniec 2000 r. wynosiła 64,3 tys. osób, co stanowiło 39 % ogólnego zaludnienia 
gmin biebrzańskich. 

Rolnictwo odgrywa główną rolę w strukturze gospodarczej strefy, mimo Ŝe warunki 
przyrodnicze do produkcji rolnej są niezbyt korzystne. Ogólny wskaźnik jakości rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej wynosi tylko 51 punktów i jest o około 4 punkty niŜszy od średniego 
poziomu w województwie. 

Ze względu na uwarunkowania przyrodnicze i dominujące kierunki produkcji rolnej 
w strefie zachodniej wyodrębniono dwa rejony rolniczo – ekonomiczne: 

• Rejon I – obejmujący część połoŜoną w Biebrzańskim Parku Narodowym (gminy: 
Grajewo, Radziłów i Rajgród), gdzie niska jakość rolniczej przestrzeni i duŜy udział 
uŜytków zielonych sprzyjają prowadzeniu hodowli bydła, rozwojowi rolnictwa 
ekologicznego oraz agroturystyki; 

• Rejon II – obejmujący pozostałe gminy o nieco wyŜszej jakości gleb i duŜym udziale 
gruntów ornych stwarzające dobre warunki do hodowli trzody chlewnej i uprawy 
ziemniaków. 

Produkty rolnicze przetwarzane są w dobrze rozwiniętych zakładach przetwórstwa rolno – 
spoŜywczego. Dominuje przetwórstwo mleka i zbóŜ. Spółdzielnia mleczarska „Mlekpol” w 
Grajewie jest największym zakładem tej branŜy w Polsce. Dobrze rozwinięty jest przemysł 
drzewny z wiodącym w rejonie Zakładem Płyt Wiórowych w Grajewie oraz drobnymi zakładami 
meblarskimi i tartakami, występującymi w większości gmin. 

Strefa jest niezbyt zasobna w surowce mineralne. Występują tu jedynie złoŜa piasków, 
Ŝwirów i kruszywa naturalnego w rejonie Grajewa, Wąsosza i Jedwabnego.  

Omawiany obszar dysponuje zasobami umoŜliwiającymi rozwój funkcji turystycznej. 
ZróŜnicowane zasoby środowiska przyrodniczego oraz istniejące formy zainwestowania 
turystycznego pozwalają na wyróŜnienie dwóch rejonów turystycznych:  

• Rejon Rajgrodzki, obejmujący Jezioro Rajgrodzkie i Jezioro Dreństwo wraz z terenami 
przyległymi, w duŜej części pokryty lasami o duŜej atrakcyjności szczególnie dla 
wypoczynku pobytowego i turystyki. Ośrodkiem obsługi jest miasto Rajgród. 

• Rejon Biebrzański obejmujący północną część BPN z kompleksem torfowisk niskich. 
Specyfikę rejonu tworzą unikalne w skali europejskiej wartości ekologiczne o duŜym 
znaczeniu poznawczym i naukowym. Formą uŜytkowania turystycznego jest turystyka 
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kwalifikowana o charakterze dydaktycznym, a w strefie ochronnej - turystyka 
krajoznawcza i specyficzna o zasięgu krajowym i międzynarodowym. 

W granicach strefy znajdują się następujące obszary ochrony przyrody:  

• część Biebrzańskiego Parku Narodowego (6 647 ha); 

• fragment ŁomŜyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi w gminie Wizna 
(pow. 647 ha); 

• obszar chronionego krajobrazu Pojezierza Rajgrodzkiego. 

Obszar strefy powiązany jest z układem dróg krajowych, przez drogę nr 61 Warszawa – 
ŁomŜa – Grajewo – Augustów oraz drogę nr 65 Bobrowniki – Białystok – Ełk – Gołdap. 
Układ dróg wojewódzkich jest słabo rozwinięty i obejmuje drogę nr 668 Osowiec – Radzłów 
– Przytuły – Jedwabne – ŁomŜa i drogę nr 648 Przytuły – Stawiski – Nowogród. 

Drogi krajowe i wojewódzkie w okresie letnim obciąŜone są duŜym ruchem, głownie 
w celach turystycznych. Droga nr 61 w przeciągu całego roku obsługuje dodatkowo stale 
wzrastający ruch pojazdów cięŜarowych. Przez teren strefy przebiega pierwszorzędna, 
zelektryfikowana linia kolejowa relacji Białystok – Ełk – Olsztyn. 

 Strukturę funkcjonalną sieci osadniczej strefy tworzą: 

• Grajewo – powiatowy wielofunkcyjny ośrodek rozwoju, posiadający korzystne warunki 
do kształtowania infrastruktury i obsługi ruchu tranzytowego oraz lokalizacji małych i 
średnich przedsiębiorstw. Rozwojowi miasta sprzyjają: bardzo dobra dostępność 
komunikacyjna (skrzyŜowanie dróg krajowych nr 61 i nr 65, przebieg linii kolejowej 
Białystok – Ełk), sąsiedztwo BPN, przebieg krajowego szlaku turystycznego Warszawa – 
Augustów – Pojezierze Suwalskie, dobrze rozwinięta baza produkcyjna (przetwórstwo 
mleka i zbóŜ, przemysł drzewny) oraz rezerwy gruntów komunalnych. 

• Miejskie i gminne ośrodki rozwoju to: 3 miasta (Rajgród, Szczuczyn i Jedwabne) oraz 
5 wiejskich ośrodków gminnych. Miasto Rajgród obok funkcji typowych dla ośrodka 
gminnego z zakresu usług uŜyteczności publicznej, pełni dodatkowe funkcje związane 
z obsługą turystyki. 

Podstawowe ograniczenia i bariery rozwoju gospodarczego wynikają z następujących 
uwarunkowań:    

• wysoki reŜim gospodarowania na terenach objętych prawną ochroną przyrody 
(Biebrzański Park Narodowy, ŁomŜyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi); 

• stosunkowo niska jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej; 

• nieopłacalność produkcji rolnej oraz trudności ze zbytem produkcji; 

• małe zainteresowanie rolników rozwojem produkcji ekologicznej; 

• depresja gospodarcza spowodowana uboŜeniem społeczeństwa i wysoką stopą bezrobocia; 
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• niedoinwestowanie bazy turystycznej, wymagającej podniesienia standardu 
świadczonych usług; 

• niedostateczne parametry dróg krajowych i wojewódzkich, kolizyjne przebiegi dróg 
krajowych nr 61 i 65 oraz brak obwodnic (Grajewo, Szczuczyn, Rajgród) lub 
izolowanych tras tranzytowych; 

• brak dostępu do gazu przewodowego; 

• konieczność przeprowadzenia remontów i modernizacji sieci elektroenergetycznej 
zwłaszcza na terenach wiejskich; 

• brak uporządkowanej gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami na terenach 
wiejskich. 

Główne szanse rozwoju gospodarczego strefy: 

• stosunkowo duŜa baza surowcowa dla rozwoju lokalnego przetwórstwa rolno-
spoŜywczego; 

• niski poziom zanieczyszczenia gleb stwarzający moŜliwość rozwoju rolnictwa 
ekologicznego; 

• wysokie walory środowiska przyrodniczego doliny Biebrzy i Narwi, Pojezierza 
Rajgrodzkiego oraz walory krajobrazu kulturowego stwarzający moŜliwość rozwoju 
funkcji turystycznej; 

• duŜe zasoby siły roboczej wynikające z istniejącego bezrobocia oraz struktury 
wiekowej ludności. 

Strefa południowa 

Strefa południowa zajmuje powierzchnię 2 525 km2, tj. 55 % obszaru gmin dorzecza 
Biebrzy. W jej skład wchodzi 5 gmin miejsko – wiejskich oraz 8 gmin wiejskich naleŜących 
do powiatów: monieckiego (w całości) i sokólskiego (6 gmin). Zaludnienie strefy na koniec 
2000 r. wynosiło 82,6 tys. osób, tj. 50 % ogółu ludności dorzecza Biebrzy. Głównymi 
ośrodkami osadniczymi strefy są: Mońki – powiatowy środek rozwoju i Dąbrowa Białostocka 
pełniąca funkcję ośrodka ponadlokalnego. 

Mońki – miasto powiatowe, którego główne szanse rozwoju stanowią: połoŜenie w 
ciągu drogi krajowej nr 65 Bobrowniki – Ełk – Gołdap i zelektryfikowanej linii kolejowej 
Białystok – Ełk – Olsztyn, sąsiedztwo Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz istniejące 
zakłady przetwórcze przemysłu spoŜywczego z własnym zapleczem surowcowym. 

Dąbrowa Białostocka pełni funkcję ośrodka ponadlokalnego obsługi obszaru północnej części 
powiatu sokólskiego. WyposaŜona jest w usługi ponadgminne z zakresu szkolnictwa, ochrony 
zdrowia i administracji. Charakteryzuje się równieŜ dobrze rozwiniętym sektorem produkcyjnym. 
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Miejskie i gminne ośrodki stanowią: 3 miasta (Goniądz, Knyszyn i Suchowola) oraz 
8 wiejskich siedzib gmin (Trzcianne, Krypno, Jaświły, Jasionówka, Korycin, Janów, Nowy Dwór i 
Sidra). 

Niektóre ośrodki gminne pełnią funkcje o znaczeniu regionalnym:     

• Goniądz i Trzcianne w zakresie obsługi krajowego i międzynarodowego ruchu 
turystycznego związanego z Biebrzańskim Parkiem Narodowym; 

• Knyszyn w zakresie ochrony zdrowia; 

• Krypno i RóŜanystok (ośrodek podgminny) w zakresie obsługi miejsc kultu religijnego. 

Strefę południową charakteryzują zróŜnicowane warunki produkcji rolnej. Grunty 
o najlepszych jakościowo glebach występują w środkowym pasie strefy, od gminy Krypno 
przez Jaświły do gminy Dąbrowa Białostocka, zaś najsłabsze gleby w dwóch gminach 
Kotliny Biebrzańskiej (Trzcianne i Goniądz). 

Największy udział łąk i pastwisk w powierzchni uŜytków rolnych mają gminy Goniądz, 
Trzcianne, Krypno i Suchowola. 

Uwzględniając uwarunkowania przyrodnicze i dominujący kierunek produkcji rolnej 
wyodrębniono trzy rejony ekonomiczno – rolnicze: 

• Rejon I  – obejmujący część strefy połoŜony w BPN (gm. Trzcianne i Goniądz) o 
niskiej jakości gleb i niskim wskaźniku rolniczej przestrzeni produkcyjnej (poniŜej 
50 pkt). W strukturze zasiewów znaczący udział zajmują ziemniaki. DuŜy udział 
uŜytków zielonych sprzyja prowadzeniu hodowli bydła. 

• Rejon II – obejmujący przewaŜając część strefy charakteryzuje się stosunkowo 
dobrą jakością gleb. Oprócz tradycyjnej uprawy zbóŜ, dobrze rozwinięta jest uprawa 
roślin pastewnych oraz rzepaku i tytoniu. W gminach Korycin i Suchowola 
występuje w znaczącej skali uprawa truskawek i porzeczek. W produkcji zwierzęcej 
dominuje chów trzody chlewnej. 

• Rejon III – zlokalizowany jest wzdłuŜ wschodniej granicy państwa i obejmuje 
gminy Nowy Dwór i Sidra. Charakteryzuje się niŜszą jakością gleb, na których 
dominuje uprawa zbóŜ podstawowych. Hodowla bydła i trzody chlewnej stanowi 
uzupełniający kierunek produkcji rolnej.   

W granicach strefy znajdują się następujące obszary prawnie chronione. 

• największa część Biebrzańskiego Parku Narodowego (44 973 ha, tj. 75 % ogólnej 
powierzchni Parku); 

• część Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej (4 330 ha); 

• obszar chronionego krajobrazu doliny Narwi (300 ha). 

Turystyka w strefie południowej jest funkcją uzupełniającą w stosunku do rolnictwa. 
Analiza zasobów oraz uwarunkowań wskazuje, Ŝe w niektórych częściach obszaru istnieją 
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dobre warunki do rozwoju turystyki poznawczej, wypoczynku i agroturystyki. Do 
najwaŜniejszych czynników decydujących o tych predyspozycjach moŜna zaliczyć:   

• bogate zasoby przyrodnicze i rekreacyjne, na które składają się: unikalne w skali 
Europy tereny bagienne Biebrzy, duŜa lesistość (fragment Puszczy Knyszyńskiej 
w gminie Knyszyn i Janów), urozmaicona rzeźba terenu (Wzgórza Sokólskie) oraz 
wody otwarte rzek Biebrzy i Narwi; 

• dobrze zachowane, bogate i zróŜnicowane środowisko dziedzictwa kulturowego 
(Goniądz, Knyszyn, Osowiec Twierdza, RóŜanystok). 

Potencjał przemysłowy, obejmujący przede wszystkim zakłady przetwórstwa rolno – 
spoŜywczego, skupiony jest w Mońkach, Dąbrowie Białostockiej i niektórych mniejszych 
ośrodkach miejskich. 

Surowce mineralne występują w kilku punktach strefy:  

• kruszywa naturalne, piaski i Ŝwiry – w okolicach Sidry i Moniek; 

• surowce ilaste w gminie Dąbrowa Białostocka.   

Powiązanie komunikacyjne drogowe i kolejowe o znaczeniu międzynarodowym wiąŜące 
Polskę z Litwą, Rosją i krajami bałtyckimi przebiegają przez strefę w ciągu drogi ekspresowej nr S 
8 Warszawa – Białystok – Suwałki – Kowno – Helsinki i drogi krajowej nr 65 Bobrowniki – 
Białystok – Gołdap. Powiązanie z krajowym i europejskim układem kolejowym zapewnia 
jednotorowa linia kolejowa relacji Sokółka – Suwałki – Trakiszki. 

Ograniczenia i bariery rozwoju gospodarczego w strefie południowej wynikają 
z następujących uwarunkowań: 

• niektóre gminy, w szczególności przygraniczne, charakteryzują się występowaniem 
niekorzystnych zjawisk demograficznych, tj.: nasilonym procesem depopulacji, 
niekorzystną strukturą wieku, świadczącą o postępującym procesie starzenia się ludności; 

• ograniczenia wynikające z zakazów i nakazów określonych w aktach prawnych 
ustanawiających Biebrzański Park Narodowy, Park Krajobrazowy Puszczy 
Knyszyńskiej oraz obszar chronionego krajobrazu doliny Narwi; 

• ograniczenia w zakresie uŜytkowania gruntów i korzystania z wody na obszarze 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych w dolinie rzeki Biebrzy; 

• niedoinwestowanie bazy turystycznej oraz brak warunków infrastrukturalnych 
do organizacji bazy turystycznej na obszarach atrakcyjnych pod względem 
przyrodniczym i kulturowym; 

• niedostateczne parametry dróg krajowych nr 8 i nr 65 oraz dróg wojewódzkich; 

• nakładanie się ruchu tranzytowego na drogach krajowych i ruchu wewnętrznego 
w miastach: Mońki i Suchowola; 



Strategia rozwoju zrównowaŜonego miast i gmin dorzecza Biebrzy  
___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, 2002 r.                                                                                       

183

• niski standard linii kolejowej Sokółka – Trakiszki, przebiegającej w ciągu korytarza 
kolejowego Rail Baltica; 

• brak sieci gazownictwa przewodowego. 

Szansami oŜywienia gospodarczego są: 

• powiązania europejskie wynikające z przygranicznego i tranzytowego połoŜenia strefy;  

• dość dobre gleby w większości gmin stwarzające warunki do rozwoju rolnictwa, 
w tym rolnictwa ekologicznego; 

• moŜliwości wykorzystania udokumentowanych zasobów surowców mineralnych 
do rozwoju budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych; 

• dobre warunki do rozwoju turystyki i wypoczynku, w tym równieŜ agroturystyki na 
bazie walorów przyrodniczych doliny Biebrzy i Narwi oraz kompleksu leśnego 
Puszczy Knyszyńskiej i zachowanych fragmentów dawnej Puszczy Nowodworskiej; 

• drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe oraz dwie linie kolejowe zapewniające 
dogodne połączenia komunikacyjne większości miejscowości strefy z całym krajem. 

 

 OGÓLNE ZASADY DELIMITACJI PODSTREF ZAGOSPODAROWANIA  
PRZESTRZENNEGO W GMINACH 

Wyodrębnione powyŜej strefy zagospodarowania przestrzennego gmin dorzecza Biebrzy 
dostosowane są do podziału administracyjnego w układzie gminnym. Podział taki przyjęto za 
opracowaniami o charakterze ponadlokalnym, jednak jest on niewystarczający dla wyznaczenia 
stref funkcjonalnych na poziomie lokalnym oraz określenia preferencji rozwojowych 
poszczególnych fragmentów gmin. W obrębie wydzielonych stref występują obszary o 
róŜnorodnym sposobie uŜytkowania, zróŜnicowanej jakości środowiska przyrodniczego i 
kulturowego, a takŜe róŜnych tendencjach i moŜliwościach rozwoju nowych funkcji. Pomimo, iŜ w 
poszczególnych gminach występują obszary, na których rozwijać się mogą podobne funkcje, to 
jednak warunki ich rozwoju są odmienne. Stąd teŜ przy opracowywaniu koncepcji stref 
zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych gmin, oprócz wskazania obszarów 
optymalnych dla rozwoju poszczególnych funkcji, niezbędne jest określenie form oraz stopnia 
intensywności rozwoju tych funkcji oraz szczegółowych zasad polityki przestrzennej w odniesieniu 
do nich. 

ZwaŜając na powyŜsze, na wstępie załoŜono, Ŝe na terenie poszczególnych gmin 
zostaną wydzielone i scharakteryzowane następujące podstrefy: 

• I Podstrefa systemu przyrodniczego: 

- obszary objęte ochroną prawną (parki narodowe i krajobrazowe: Biebrzański Park 
Narodowy, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, ŁomŜyński Park 
Krajobrazowy Doliny Narwi oraz obszary chronionego krajobrazu: Puszczy 
Augustowskiej, Pojezierza Rajgrodzkiego i Doliny Narwi); 
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- doliny mniejszych rzek (dopływów Biebrzy i Narwi); 

- kompleksy leśne, sieć drobnoprzestrzennych obszarów leśnych oraz obszary 
preferowane do zalesienia; 

• II Podstrefa rozwoju rolniczej przestrzeni produkcyjnej: 

- obszary o najlepszych warunkach agrotechnicznych; 

- obszary ekstensywnej gospodarki rolnej; 

- obszary preferowanego rozwoju rolnictwa ekologicznego i agroturystyki; 

• III Podstrefa osadnictwa i urbanizacji: 

- obszary osadnictwa oraz rozwoju wielofunkcyjnego; 

- korytarze infrastrukturalne, w tym obszary związane z obsługą komunikacyjną; 

- obszary powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych; 

- IV Podstrefa usług turystyczno – wypoczynkowych; 

- obszary budownictwa letniskowego; 

- obszary niekubaturowego zainwestowania turystycznego.  

Wymienione wyŜej podstrefy nie stanowią katalogu zamkniętego, oznacza to, Ŝe w trakcie 
prac studialnych nad koncepcją stref przestrzennych wykaz ten moŜe ulec rozszerzeniu, jeśli na taką 
konieczność wskazywać będzie szczegółowa analiza uwarunkowań rozwoju gminy.  

Przedstawiony modelowy system podstref funkcjonalno – przestrzennych w odniesieniu do 
konkretnej przestrzeni geograficzno – przyrodniczej poszczególnych gmin wymagać będzie doboru 
odpowiednich kryteriów wyznaczania tych stref, co pozwoli na ich waloryzację oraz dostosowanie 
form, sposobów i intensywności zagospodarowania. W celu umoŜliwienia porównania warunków 
rozwoju poszczególnych gmin oraz intensywności ich zagospodarowania zakłada się przyjęcie dla 
całego obszaru opracowania jednolitych kryteriów wyznaczania stref funkcjonalnych.  

W rezultacie prac, naleŜy się spodziewać, Ŝe struktura funkcjonalno – przestrzenna kaŜdej 
gminy zostanie inaczej ukształtowana. Składać się będzie z podobnych, jednak zwaloryzowanych 
elementów, powiązanych ze sobą w specyficznych układach i relacjach przestrzenno – 
ekonomicznych. 

 

 WALORYZACJA OBSZARU GMIN DORZECZA BIEBRZY 

Podstawą delimitacji stref zagospodarowania przestrzennego (stref funkcjonalnych) 
w poszczególnych gminach dorzecza Biebrzy jest dokonanie waloryzacji terenu zmierzającej 
do wydzielenia obszarów o podobnych uwarunkowaniach rozwoju poszczególnych funkcji. 
Przebieg granic tych obszarów jest niezaleŜny od istniejących podziałów terytorialnych 
i niejednokrotnie obejmują one fragmenty kilku, a nawet kilkunastu gmin. Jest to zatem 
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podejście odmienne w stosunku do metodyki wcześniej prezentowanej delimitacji stref 
zagospodarowania przestrzennego w oparciu o granice administracyjne gmin i powiatów. 

Analiza uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego pozwoliła na wyróŜnienie obszarów 
o najwyŜszych predyspozycjach dla rozwoju poszczególnych funkcji na omawianym obszarze6: 

A. Obszary o najwyŜszym potencjale przyrodniczym objęte ochroną prawną: 

A 1 – Biebrzański Park Narodowy, 

A 2 – Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, 

A 3 – ŁomŜyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi, 

A 4 – obszary chronionego krajobrazu (Puszczy Augustowskiej, Pojezierza   Rajgrodzkiego i 
Doliny Narwi)  

B. Rejony turystyczno – wypoczynkowe:  

B 1 – dolina Biebrzy, połoŜona w otulinie BPN, 

B 2 – rejon Puszczy Knyszyńskiej, 

B 3 – Pojezierze Rajgrodzkie, Równina Augustowska i Dolina Narwi, 

C. Kompleksy leśne - duŜe, zwarte kompleksy połoŜone poza obszarami chronionymi i 
turystyczno – wypoczynkowym.  

D. Obszary zurbanizowane przedstawiono jako powierzchnie administracyjne miast. Ściśle tereny 
zainwestowania miejskiego (osiedlowe, przemysłowo – składowe i komunikacyjne) stanowią 
obecnie niewielką część powierzchni geodezyjnej. Pozostałe grunty moŜna, z pewnymi 
zastrzeŜeniami, traktować jako potencjalne tereny rozwojowe głównych ośrodków osadniczych. 

E. Rejony produkcji rolnej - obszary o najwyŜszym wskaźniku jakości rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej, które w pierwszym rzędzie są predestynowane do prowadzenia wydajnej 
i wysokotowarowej produkcji artykułów rolnych. 

E 1 – rejon moniecki, 

E 2 – rejon bargłowski. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Waloryzację obszaru gmin dorzecza Biebrzy przedstawiono na załączonej mapie  
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F         MONITOROWANIE WDRA śANIE STRATEGII 
Realizacja zapisów Strategii wymaga stałej obserwacji zjawisk zachodzących w otoczeniu 

społeczno-gospodarczym dorzecza Biebrzy i w związku z tym wprowadzenia stałego systemu, 
umoŜliwiającego dokonywanie oceny postępu i efektów podejmowanych działań. 

W Strategii wskazano działania do realizacji przez poszczególne gminy, jak równieŜ 
działania wymagające współpracy pomiędzy jednostkami samorządowymi. W związku z tym 
działania podejmowane w ramach obu stowarzyszeń mające na celu realizację zapisów powyŜej 
Strategii powinny być koordynowane przez osobę lub grupę osób reprezentującą stowarzyszenia.  

Istota monitoringu polega na prowadzeniu stałych obserwacji, dokonywania ciągłych, 
systematycznych pomiarów, określaniu narzędzi pomiarów przebiegu procesów, które nas 
interesują. Strategia  rozwoju jest jednocześnie narzędziem planowania i zarządzania przez   
władze samorządowe, wspomaganiem rozwoju  obszaru funkcjonalnego. Stosownie do tych 
dwóch funkcji strategii powstaje zasadne wyróŜnienie dwóch sfer jej obserwacji i oceny. 
Jedną sferą jest obserwacja strategii jako dokumentu planowania działań wspomagających 
rozwój z całą logiką uzasadniania tych działań, drugą zaś jest obserwacja i ocena wdraŜania 
zadań lub programów operacyjnych w Ŝycie. 

Budowanie systemu monitorowania realizacji strategii i jej elementów operacyjnych 
będzie jednak łatwiejsze i bardziej skuteczne w odwrotnej kolejności. Pierwotnym będzie 
monitoring wdraŜania programów i projektów przedsięwzięć o znaczeniu strategicznym. 
Wzorcem dla takiego monitoringu mogą być wskaźniki oceny projektów. Wskaźniki te 
obejmują  trzy fazy wdraŜania projektów. Są to:   

• wskaźniki produktu opisujące rozmiar podejmowanych przedsięwzięć w ramach 
danego projektu, na przykład, długość wybudowanej drogi o określonych parametrach 
uŜytkowych, liczba MŚP otrzymujących określoną pomoc; 

• wskaźniki rezultatu związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami 
przedsięwzięcia (projektu). Informują one o zmianach, jakie nastąpiły tuŜ po wdroŜeniu 
danego przedsięwzięcia. Efekty bezpośrednie mogą być mierzone wartościowo i ilościowo, 
w tym przyrostem liczby miejsc pracy, wynikami ekonomicznymi firm itp.; 

• 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 moŜliwy na wybranych przykładach, 
dających się zidentyfikować i zmierzyć. Całość efektów pośrednich moŜe nie być 
jednoznacznie określona, moŜe być jednak szacowana. 

Dobierane wskaźniki monitorowania projektowanych przedsięwzięć powinny spełnić kilka 
podstawowych warunków, przede wszystkim: powinny być realne, trafnie dobrane, mierzalne - 
umoŜliwiające porównania, wiarygodne i dostępne. 

Na przykładzie monitorowania projektów będzie moŜliwe tworzenie warsztatu oceny 
wdraŜania innych projektowanych przedsięwzięć strategicznych. Stworzenie w miarę pełnego 
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indeksu wskaźników monitorowania projektów moŜe stanowić podstawę do określenia 
monitorowania całej strategii rozwoju. Powinny być monitorowane cele  bezpośrednie – działania, a 
pośrednio równieŜ cele  strategiczne - priorytety. Efekty wdraŜania projektowanych przedsięwzięć i 
programów operacyjnych powinny mieć wpływ na korekty układu celów strategicznych, mocnych i 
słabych stron, w tym zagroŜeń i szans zapisanych w dokumencie strategii. Innym polem 
monitorowania strategii będzie obserwacja zmian w uwarunkowaniach zewnętrznych rozwoju 
regionu. Będą to zmiany w polityce regionalnej powiatów, województwa i państwa oraz Unii 
Europejskiej. Będą to równieŜ innowacje zasługujące na uwzględnienie w strategii rozwoju. 
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G        PROGRAMY DZIAŁA Ń STRATEGICZNYCH 



 

  I 

KARTA  ZADANIA/PROJEKTU  

Nazwa zadania Budowa nowych i modernizacja istniejących stacji uzdatniania wody 

Cele 
Poprawa jakości wody wodociągowej. 

Poprawa warunków Ŝycia oraz zwiększenie atrakcyjności obszaru 

Podmiot odpowiedzialny za 
realizację zadania  i podmioty 

współpracujące 
samorządy obszaru funkcjonalnego dorzecza Biebrzy 

Lokalizacja obszar funkcjonalny dorzecza Biebrzy, województwo podlaskie 

Spodziewane efekty realizacji zadania 

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania 

modernizacja 4 stacji 
wodociągowych 

poprawa stanu wód wodociągowych o 
15% 

poprawa stanu wód wodociągowych o 
30% 

budowa 5 nowych stacji 
wodociągoiwych 

zwiększenie liczby rodzin korzystających 
z wodociągu o 20% 

zwiększenie liczby rodzin 
korzystających z wodociąguo 30% 

1. wskaźników produktu: odnoszą się one do konkretnych zadań sfinansowanych w ramach Programu i są mierzone w 
jednostkach fizycznych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość MŚP, które uzyskały pomoc), 

2. wskaźników rezultatu: są one związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami zadania. Dostarczają informacji o 
zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdraŜania programu u podmiotów uprawnionych, w chwili zakończenia realizacji 
inwestycji. Takie wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników fizycznych (skrócenie czasu podróŜy, zmniejszenie liczby 
wypadków drogowych, liczba nowych stanowisk pracy) lub finansowych (wielkość zainwestowanego kapitału prywatnego, 
zmniejszenie kosztów transportu itp.), 

3. wskaźników oddziaływania: odnoszą się do konsekwencji danego zadania, wykraczających poza natychmiastowe efekty 
dla podmiotów uprawnionych. Są mierzone po 3 i po 5 latach. 

Harmonogram realizacji 

Nazwa  
zadania 

Planowane rozpoczęcie  
całej inwestycji, jeśli dotyczy 

(kwartał, rok) 

Planowane 
rozpoczęcie realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie całej 
inwestycji, jeśli 

dotyczy (kwartał, 
rok) 

Budowa 
nowych i 

modernizacja 
istniejących 

stacji 
uzdatniania 

wody  

II 2004 II 2004 III 2010 III 2010 

Szacowany koszt zadania (w tys. zł):  

Beneficjenci   projektu samorządy Gmin Dorzecza Biebrzy, słuŜby rolne, zarządcy obszarów 

Warunki realizacji 

zadania 
- odpowiednie fundusze, 

- współpraca samorządów gmin 

 

 



 

  II

KARTA  ZADANIA/PROJEKTU 

Nazwa zadania Budowa nowych i modernizacja istniejących oczyszczalni ścieków 

Cele 
Poprawa warunków Ŝycia oraz zwiększenie atrakcyjności obszaru. 

Poprawa stanu ścieków wprowadzanych do wód powierzchniowych i gleby. 

Podmiot odpowiedzialny za 
realizację zadania  i podmioty 

współpracujące 
samorządy obszaru funkcjonalnego dorzecza Biebrzy 

Lokalizacja 
 

obszar funkcjonalny dorzecza Biebrzy, województwo podlaskie 

Spodziewane efekty realizacji zadania 

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania 
Modernizacja 1 oczyszczalni 

ścieków 
Poprawa stanu ścieków wprowadzanych 

do wód o 15% 
Poprawa stanu ścieków 

wprowadzanych do wód o 25% 
Budowa 3 nowych 

oczyszczalni ścieków 
Zwiększenie ilości rodzin 

korzystających z kanalizacji o 20% 
Zwiększenie ilości rodzin korzystających 

z kanalizacji o 30% 

1) wskaźników produktu: odnoszą się one do konkretnych zadań sfinansowanych w ramach Programu i są mierzone w 
jednostkach fizycznych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość MŚP, które uzyskały pomoc), 
2) wskaźników rezultatu: są one związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami zadania. Dostarczają informacji o 
zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdraŜania programu u podmiotów uprawnionych, w chwili zakończenia realizacji 
inwestycji. Takie wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników fizycznych (skrócenie czasu podróŜy, zmniejszenie liczby 
wypadków drogowych, liczba nowych stanowisk pracy) lub finansowych (wielkość zainwestowanego kapitału prywatnego, 
zmniejszenie kosztów transportu itp.), 
3) wskaźników oddziaływania: odnoszą się do konsekwencji danego zadania, wykraczających poza natychmiastowe efekty dla 
podmiotów uprawnionych. Są mierzone po 3 i po 5 latach. 

Harmonogram realizacji 

Nazwa  
zadania 

Planowane rozpoczęcie  
całej inwestycji, jeśli dotyczy 

(kwartał, rok) 

Planowane 
rozpoczęcie realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie całej 
inwestycji, jeśli 

dotyczy (kwartał, 
rok) 

Ochrona 
zbiorników 
wodnych 

 

II 2004 II 2004 III 2010 III 2010 

Szacowany koszt zadania (w tys. zł):  

Beneficjenci   projektu samorządy gmin dorzecza Biebrzy, słuŜby rolne, zarządcy obszarów 

Warunki realizacji 
zadania 

odpowiednie fundusze, 
współpraca samorządów gmin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  III

KARTA  ZADANIA/PROJEKTU  

Nazwa zadania Rozwój systemu telekomunikacyjnego 

Cele Zwiększenie dostępności mieszkańców do nowoczesnego systemu telekomunikacyjnego. 

Podmiot odpowiedzialny za 
realizację zadania i podmioty 

współpracujące 

operatorzy telekomunikacyjni 

urzędy gmin obszaru funkcjonalnego dorzecza Biebrzy 

Lokalizacja obszar funkcjonalny gmin dorzecza Biebrzy, województwo podlaskie 

Spodziewane efekty realizacji zadania 

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania 

Stymulowanie działań w kierunku 
rozbudowy i stałej modernizacji 

sieci oraz urządzeń 
telekomunikacyjnych. 

 Zapewnienie wysokiej sprawności i 
poziomu usług telekomunikacyjnych. 

 
Podniesienie poziomu Ŝycia 

mieszańców. 
 
 

Zwiększenie atrakcyjności gmin dla 
potencjalnych inwestorów. 

 
 

Uruchomienie oddzielnych 
„pierścieni” linii 

światłowodowych dla potrzeb 
MŚP w miastach powiatowych. 

 

Wspieranie rozwoju sieci telewizji 
kablowych 

 

Rozwój łączności w systemach 
telefonii komórkowej. 

 

1) wskaźników produktu: odnoszą się one do konkretnych zadań sfinansowanych w ramach Programu i są mierzone w 
jednostkach fizycznych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość MŚP, które uzyskały pomoc), 

2) wskaźników rezultatu: są one związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami zadania. Dostarczają informacji 
o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdraŜania programu u podmiotów uprawnionych, w chwili zakończenia 
realizacji inwestycji. Takie wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników fizycznych (skrócenie czasu podróŜy, 
zmniejszenie liczby wypadków drogowych, liczba nowych stanowisk pracy) lub finansowych (wielkość 
zainwestowanego kapitału prywatnego, zmniejszenie kosztów transportu itp.),  

3) wskaźników oddziaływania: odnoszą się do konsekwencji danego zadania, wykraczających poza natychmiastowe 
efekty dla podmiotów uprawnionych. Są mierzone po 3 i po 5 latach.   

Harmonogram realizacji 

Nazwa  zadania 

Planowane 
rozpoczęcie  

całej inwestycji, 
jeśli dotyczy 

(kwartał, rok) 

Planowane 
rozpoczęcie 

realizacji (kwartał, 
rok) 

Planowane 
zakończenie 

realizacji 
(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie całej 
inwestycji, jeśli 

dotyczy (kwartał, 
rok) 

Kursy komputerowe I  2004 I  2004 IV 2004 IV 2004 

Szacowany koszt zadania (w tys. zł): 
 

 

Beneficjenci projektu mieszkańcy 25 gmin obszaru funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy  

Warunki realizacji 

zadania 

 
- odpowiednie fundusze  
- współpraca samorządów gmin Dorzecza Biebrzy 
- zainteresowanie tematem  bezpośrednich beneficjentów projektu 

 



 

  IV

KARTA  ZADANIA/PROJEKTU 

Nazwa zadania Produkcja i wykorzystanie energetyczne biomasy 

Cele 
Przygotowanie do wdroŜenia systemu pozyskiwania biomasy dla celów energetycznych i 

jej wykorzystania w lokalnych źródłach ciepła i energii elektrycznej. 

Podmiot odpowiedzialny za 
realizację zadania i 

podmioty współpracujące 

Urzędy Gmin i jednostki komunalne obszaru funkcjonalnego dorzecza Biebrzy oraz 
jednostki komunalne współpracujące z samorządem. 

Lokalizacja 
 

obszar funkcjonalny gmin dorzecza Biebrzy, województwo podlaskie 

Spodziewane efekty realizacji zadania 

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania 

Powstanie 3-5 lokalnych 
skojarzonych źródeł ciepła i 

en.el, opalanych biomasą 

Zagospodarowanie 3000 ha gruntów IV 
kl. 

Powstanie nowych zakładów pracy 

Zagospodarowanie 6000 t s.m. osadów 
ściekowych w skali roku 

Powstanie kilkudziesięciu  nowych 
miejsc pracy 

Powstanie kilkudziesięciu nowych 
miejsc pracy Zwiększenie dochodów gmin 

Zmniejszenie emisji CO2 

1. wskaźników produktu: odnoszą się one do konkretnych zadań sfinansowanych w ramach Programu i są mierzone w 
jednostkach fizycznych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość MŚP, które uzyskały pomoc), 

2. wskaźników rezultatu: są one związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami zadania. Dostarczają informacji 
o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdraŜania programu u podmiotów uprawnionych, w chwili zakończenia 
realizacji inwestycji. Takie wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników fizycznych (skrócenie czasu podróŜy, 
zmniejszenie liczby wypadków drogowych, liczba nowych stanowisk pracy) lub finansowych (wielkość 
zainwestowanego kapitału prywatnego, zmniejszenie kosztów transportu itp.),  

3. wskaźników oddziaływania: odnoszą się do konsekwencji danego zadania, wykraczających poza natychmiastowe efekty 
dla podmiotów uprawnionych. Są mierzone po 3 i po 5 latach.   

Harmonogram realizacji 

Nazwa  
zadania 

Planowane rozpoczęcie  
całej inwestycji, jeśli dotyczy 

(kwartał, rok) 

Planowane 
rozpoczęcie realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie całej 
inwestycji, jeśli 

dotyczy (kwartał, 
rok) 

Produkcja i 
wykorzystanie 
energetyczne 

biomasy 

III 2002 I 2003 IV 2004  

Szacowany koszt zadania (w tys. zł): 20 

Beneficjenci projektu mieszkańcy gmin dorzecza Biebrzy 

Warunki realizacji 
zadania 

odpowiednie fundusze 
współpraca samorządów gmin dorzecza Biebrzy 

zainteresowanie tematem  bezpośrednich beneficjentów projektu 

 
 
 
 
 
 



 

  V

KARTA  ZADANIA/PROJEKTU 

Nazwa zadania Alternatywne źródła energii cieplnej 

Cele Rozwój energetyki niekonwencjonalnej 

Podmiot odpowiedzialny za 
realizację zadania i 

podmioty współpracujące 
urzędy Gmin obszaru funkcjonalnego dorzecza Biebrzy 

Lokalizacja obszar funkcjonalny gmin dorzecza Biebrzy 

Spodziewane efekty realizacji zadania 

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania 
Przeprowadzenie 25 szkoleń – 
moŜliwości i uwarunkowania 
realizacji takich inwestycji 

Realizacja 30 inwestycji modernizacji 
źródeł ciepła na alternatywne 

Realizacja 30 inwestycji modernizacji 
źródeł ciepła na alternatywne 

Przeszkolenie 500 osób Redukcja emisji gazów i pyłów Redukcja emisji gazów i pyłów 
Utworzenie punktu doradczego 

w zakresie tematyki zadania 
Powstanie 3 nowych miejsc pracy  

1. wskaźników produktu: odnoszą się one do konkretnych zadań sfinansowanych w ramach Programu i są mierzone w 
jednostkach fizycznych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość MŚP, które uzyskały pomoc), 

2. wskaźników rezultatu: są one związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami zadania. Dostarczają 
informacji o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdraŜania programu u podmiotów uprawnionych, w chwili 
zakończenia realizacji inwestycji. Takie wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników fizycznych (skrócenie czasu 
podróŜy, zmniejszenie liczby wypadków drogowych, liczba nowych stanowisk pracy) lub finansowych (wielkość 
zainwestowanego kapitału prywatnego, zmniejszenie kosztów transportu itp.),  

3. wskaźników oddziaływania: odnoszą się do konsekwencji danego zadania, wykraczających poza natychmiastowe efekty 
dla podmiotów uprawnionych. Są mierzone po 3 i po 5 latach.   

Harmonogram realizacji 

Nazwa  
zadania 

Planowane rozpoczęcie  całej 
inwestycji, jeśli dotyczy 

(kwartał, rok) 

Planowane 
rozpoczęcie realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie całej 
inwestycji, jeśli 

dotyczy 
(kwartał, rok) 

Alternatywne 
źródła energii 

cieplnej 
II 2003 II 2003 II 2005 II 2005 

Szacowany koszt zadania (w tys. zł): 

 
300 

Beneficjenci projektu 
ludność obszaru funkcjonalnego dorzecza Biebrzy  

 

Warunki realizacji 
zadania 

odpowiednie fundusze 
współpraca samorządów gmin dorzecza Biebrzy 

zainteresowanie tematem  bezpośrednich beneficjentów projektu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  VI

KARTA  ZADANIA/PROJEKTU  

Nazwa zadania Rozwój systemów energetycznych. 

Cele 
Dostarczenie energii w normatywnym standardzie jakościowym stosownie do potrzeb w 

sposób ciągły. 

Podmiot odpowiedzialny za 
realizację zadania i podmioty 

współpracujące 

Instytucje dysponujące środkami pomocowymi itp.    

Urzędy Gmin obszaru Funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy  

Lokalizacja Obszar funkcjonalny gmin Dorzecza Biebrzy, województwo podlaskie 

Spodziewane efekty realizacji zadania 

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania 

Zapewnienie dwustronnego zasilania 
na wysokim napięciu 400 kV głównego 

punktu zasilania 400/100 kV GPZ 
NAREW z sieci krajowej 

 Poprawa komfortu Ŝycia mieszkańców. 
 

Poprawa stanu środowiska. 
 

Zwiększenie atrakcyjności gmin dla 
potencjalnych inwestorów. 

 
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gmin. 

Budowa nowych linii wysokiego 
napięcia 400 kV i stacji 

transformatorowo-rozdzielczych oraz 
modernizacja istniejących 

 

Wspieranie budowy 
niekonwencjonalnych 

proekologicznych źródeł energii 
elektrycznej dla ochrony środowiska, 
tj. elektrownie wodne, wiatrowe w 

obszarach posiadających odpowiednie 
do tego warunki. 

 

1) wskaźników produktu: odnoszą się one do konkretnych zadań sfinansowanych w ramach Programu i są mierzone w jednostkach 
fizycznych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość MŚP, które uzyskały pomoc), 

2) wskaźników rezultatu: są one związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami zadania. Dostarczają informacji o zmianach, 
jakie nastąpiły w wyniku wdraŜania programu u podmiotów uprawnionych, w chwili zakończenia realizacji inwestycji. Takie 
wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników fizycznych (skrócenie czasu podróŜy, zmniejszenie liczby wypadków drogowych, liczba 
nowych stanowisk pracy) lub finansowych (wielkość zainwestowanego kapitału prywatnego, zmniejszenie kosztów transportu itp.),  

3) wskaźników oddziaływania: odnoszą się do konsekwencji danego zadania, wykraczających poza natychmiastowe efekty dla 
podmiotów uprawnionych. Są mierzone po 3 i po 5 latach. 

Harmonogram realizacji 

Nazwa  zadania 
Planowane rozpoczęcie  

całej inwestycji, jeśli dotyczy 
(kwartał, rok) 

Planowane 
rozpoczęcie realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie całej 
inwestycji, jeśli 

dotyczy (kwartał, 
rok) 

     

Szacowany koszt zadania (w tys. zł):  
 

Beneficjenci projektu gminy obszaru funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy 
 

Warunki realizacji 

zadania 

 
- odpowiednie fundusze pomocowe i Skarb Państwa  
- współpraca samorządów gmin Dorzecza Biebrzy 
 

 
 



 

  VII

KARTA  ZADANIA/PROJEKTU  

Nazwa zadania Realizacja programu budowy sieci gazowej na terenach zurbanizowanych i wiejskich. 

Cele 
Dostarczenie gazu w normatywnym standardzie jakościowym stosownie do potrzeb w 

sposób ciągły. 

Podmiot odpowiedzialny za 
realizację zadania i podmioty 

współpracujące 

Polskie Górnictwo Naftowe 

Instytucje dysponujące środkami pomocowymi itp.    

Urzędy Gmin obszaru Funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy  
 

Lokalizacja Obszar funkcjonalny gmin Dorzecza Biebrzy, województwo podlaskie 

Spodziewane efekty realizacji zadania 

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania 

Wykorzystanie istniejących i 
projektowanych gazociągów 

tranzytowych wysokiego ciśnienia dla 
potrzeb zaopatrzenia w gaz. 

 Poprawa komfortu Ŝycia mieszkańców. 
 

Poprawa stanu środowiska. 
 

Zwiększenie atrakcyjności gmin dla 
potencjalnych inwestorów. 

 
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gmin. 

Wspieranie rozwoju gazociagów 
magistralnych i stacji redukcyjno-

pomiarowych pierwszego stopnia, z 
priorytetem obszarów chronionych i 

aktywnych gospodarczo. 

 

4) wskaźników produktu: odnoszą się one do konkretnych zadań sfinansowanych w ramach Programu i są mierzone w jednostkach 
fizycznych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość MŚP, które uzyskały pomoc), 

5) wskaźników rezultatu: są one związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami zadania. Dostarczają informacji o zmianach, 
jakie nastąpiły w wyniku wdraŜania programu u podmiotów uprawnionych, w chwili zakończenia realizacji inwestycji. Takie 
wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników fizycznych (skrócenie czasu podróŜy, zmniejszenie liczby wypadków drogowych, liczba 
nowych stanowisk pracy) lub finansowych (wielkość zainwestowanego kapitału prywatnego, zmniejszenie kosztów transportu itp.),  

6) wskaźników oddziaływania: odnoszą się do konsekwencji danego zadania, wykraczających poza natychmiastowe efekty dla 
podmiotów uprawnionych. Są mierzone po 3 i po 5 latach. 

Harmonogram realizacji 

Nazwa  zadania 
Planowane rozpoczęcie  

całej inwestycji, jeśli dotyczy 
(kwartał, rok) 

Planowane 
rozpoczęcie realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie całej 
inwestycji, jeśli 

dotyczy (kwartał, 
rok) 

     

Szacowany koszt zadania (w tys. zł): 
 

 

Beneficjenci projektu gminy obszaru funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy 
 

Warunki realizacji 

zadania 

 
- odpowiednie fundusze pomocowe i Skarb Państwa  
- współpraca samorządów gmin Dorzecza Biebrzy 
 

 
 



 

  VIII

KARTA  ZADANIA/PROJEKTU  

Nazwa zadania 
Modernizacja dróg krajowych i izolacja ciągów dróg tranzytowych  

nr 8 , nr 61 , nr 65 od funkcji lokalnych   

Cele 
Budowa obejść miast i miejscowości gminnych lub alternatywnie izolowanych  

i zmodernizowanych przebiegów przez te miejscowości na ciągach dróg krajowych jw. 

Podmiot odpowiedzialny za 
realizację zadania i podmioty 

współpracujące 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  i Autostrad  
Oddział w Białymstoku 

PARP, Instytucje dysponujące środkami pomocowymi itp.    

Urzędy Gmin obszaru Funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy  
( w zakresie izolacji ulic wewnętrznych, ruchu pieszego i realizacji dojazdów 
zapleczowych dla obsługi terenów przyległych do ciągów dróg krajowych ) 

Lokalizacja Obszar funkcjonalny gmin Dorzecza Biebrzy, województwo podlaskie 

Spodziewane efekty realizacji zadania 

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania 

Realizacja 7 – 8 obejść miast 
 i miejscowości gminnych 

Przeniesienie ruchu tranzytowego poza tereny 
miast i miejscowości gminnych , 

ograniczenie uciąŜliwości ruchu drogowego 
na obszarach zurbanizowanych 

Przejęcie min 60 % ruchów tranzytowych 
 i uciąŜliwych przez obejścia miast i 

miejscowości gminnych 

Modernizacja odcinków dróg 
krajowych z izolacją od terenów 
przyległych na obszarach miast  

i miejscowości gminnych 

Wzrost bezpieczeństwa ruchu kołowego i 
pieszego na obszarach zurbanizowanych, 

rozdzielenie funkcji tranzytowych głównych 
dróg od ruchu pieszego i lokalnego na 

terenach zainwestowanych 

 
Zmniejszenie ilości wypadków w miastach  

i miejscowościach gminnych 

 
Modernizacja ciągów dróg krajowych  
z izolacją od terenów przyległych z 

budową odcinkowych dróg zbiorczych 
na terenach rolnych  

Rozdzielenie funkcji tranzytowych głównych 
dróg krajowych od ruchu pieszego i 

lokalnego na terenach rolnych  
Zapewnienie dojazdu zapleczowego od 

systemu dróg gospodarczych ( docelowo do 
min. 50% działek przyległych) , zapewnienie 
bezpiecznych i moŜliwie dogodnych połączeń 

lokalnych dla terenów połoŜonych po obu 
stronach dróg 

Ograniczenie o min. 80 % bezpośrednich 
zjazdów z dróg krajowych na tereny przyległe 

i działki rolnicze  
 

Poprawa warunków i standardów obsługi 
komunikacyjnej terenu poprawa warunków 
Ŝycia mieszkańców i uczestników ruchu 

drogowego . 
 

7) wskaźników produktu: odnoszą się one do konkretnych zadań sfinansowanych w ramach Programu i są mierzone w jednostkach 
fizycznych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość MŚP, które uzyskały pomoc), 

8) wskaźników rezultatu: są one związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami zadania. Dostarczają informacji o zmianach, 
jakie nastąpiły w wyniku wdraŜania programu u podmiotów uprawnionych, w chwili zakończenia realizacji inwestycji. Takie 
wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników fizycznych (skrócenie czasu podróŜy, zmniejszenie liczby wypadków drogowych, liczba 
nowych stanowisk pracy) lub finansowych (wielkość zainwestowanego kapitału prywatnego, zmniejszenie kosztów transportu itp.),  

9) wskaźników oddziaływania: odnoszą się do konsekwencji danego zadania, wykraczających poza natychmiastowe efekty dla 
podmiotów uprawnionych. Są mierzone po 3 i po 5 latach. 

Harmonogram realizacji 

Nazwa  zadania 
Planowane rozpoczęcie  

całej inwestycji, jeśli dotyczy 
(kwartał, rok) 

Planowane 
rozpoczęcie realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie całej 
inwestycji, jeśli 

dotyczy (kwartał, 
rok) 

Budowa obejść 
miejscowości  

I  2003 I  2004 IV 2015 IV 2016 

Szacowany koszt zadania (w tys. zł): 70 

Beneficjenci projektu gminy obszaru funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy 
uczestnicy ruchu tranzytowego na głównych ciągach dróg krajowych 

Warunki realizacji 

zadania 

- odpowiednie fundusze pomocowe i Skarb Państwa  
- współpraca samorządów gmin Dorzecza Biebrzy 



 

  IX

KARTA  ZADANIA/PROJEKTU  

Nazwa zadania Wzmocnienie i ulepszenie nawierzchni dróg powiatowych i gminnych 

Cele 
Podniesienie standardu usług, wzrost trwałości i zmniejszenie kosztów eksploatacji dróg  

zapewnienie przejezdności w kaŜdych warunkach pogodowych i klimatycznych  

Podmiot odpowiedzialny za 
realizację zadania i podmioty 

współpracujące 

  

Zarządy dróg Powiatowych  
Urzędy Gmin obszaru Funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy, 

instytucje dysponujące środkami pomocowymi  

 

Lokalizacja obszar funkcjonalny gmin dorzecza Biebrzy, województwo podlaskie 

Spodziewane efekty realizacji zadania 

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania 

 
Modernizacja i wzmocnienie 

nawierzchni dróg powiatowych  
i gminnych  

Wzrost wskaźnika dróg twardych 
oraz wzrost wskaźnika dróg dostosowanych 

do wyŜszej kategorii obciąŜenia 
 ruchem (KR 2-3  )  

Ulepszenie podstawowej sieci lokalnej 
obszaru do wskaźnika min 80% długości dróg 

powiatowych i 60% dróg gminnych , 
 

 
 

Poprawa warunków i standardów obsługi 
komunikacyjnej terenu poprawa warunków 
Ŝycia mieszkańców i uczestników ruchu 

drogowego . 
 

1. wskaźników produktu: odnoszą się one do konkretnych zadań sfinansowanych w ramach Programu i są mierzone w jednostkach 
fizycznych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość MŚP, które uzyskały pomoc), 

2. wskaźników rezultatu: są one związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami zadania. Dostarczają informacji o zmianach, 
jakie nastąpiły w wyniku wdraŜania programu u podmiotów uprawnionych, w chwili zakończenia realizacji inwestycji. Takie 
wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników fizycznych (skrócenie czasu podróŜy, zmniejszenie liczby wypadków drogowych, liczba 
nowych stanowisk pracy) lub finansowych (wielkość zainwestowanego kapitału prywatnego, zmniejszenie kosztów transportu itp.),  

3. wskaźników oddziaływania: odnoszą się do konsekwencji danego zadania, wykraczających poza natychmiastowe efekty dla 
podmiotów uprawnionych. Są mierzone po 3 i po 5 latach. 

Harmonogram realizacji 

Nazwa  zadania 
Planowane rozpoczęcie  

całej inwestycji, jeśli dotyczy 
(kwartał, rok) 

Planowane 
rozpoczęcie realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie całej 
inwestycji, jeśli 

dotyczy (kwartał, 
rok) 

Modernizacje 
głównych ciągów 

dróg o funkcji 
lokalnej   

I  2003 II  2004 IV 2010 IV 2013 

Szacowany koszt zadania (w tys. zł): 
 

120  

Beneficjenci projektu gminy obszaru funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy 
uczestnicy ruchu tranzytowego na głównych ciągach dróg krajowych 

Warunki realizacji 

zadania 

 
- odpowiednie fundusze pomocowe  
- samorządy powiatowe   
- współpraca samorządów gmin Dorzecza Biebrzy 
 



 

  X

KARTA  ZADANIA/PROJEKTU  

Nazwa zadania Wzmocnienie i ulepszenie nawierzchni dróg wojewódzkich.  

Cele 
Podniesienie standardu usług , wzrost trwałości i zmniejszenie kosztów eksploatacji dróg  

 moŜliwość dopuszczenia do ruchu pojazdów większych ładowności  

Podmiot odpowiedzialny za 
realizację zadania i podmioty 

współpracujące 

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich,  
instytucje dysponujące środkami pomocowymi  

 

Lokalizacja Obszar funkcjonalny gmin Dorzecza Biebrzy, województwo podlaskie 

Spodziewane efekty realizacji zadania 

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania 

 
Modernizacja i wzmocnienie 

nawierzchni dróg wojewódzkich,  

Wzrost wskaźnika dróg twardych 
oraz wzrost wskaźnika dróg dostosowanych 

do wyŜszej kategorii obciąŜenia ruchem 
(KR3 i KR4  )  

Ulepszenie nawierzchni sieci dróg 
wojewódzkich  do wskaźnika 100 % długości 

 
Poprawa warunków i standardów obsługi 

komunikacyjnej terenu poprawa warunków 
Ŝycia mieszkańców i uczestników ruchu 

drogowego . 
 

1. wskaźników produktu: odnoszą się one do konkretnych zadań sfinansowanych w ramach Programu i są mierzone w jednostkach 
fizycznych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość MŚP, które uzyskały pomoc), 

2. wskaźników rezultatu: są one związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami zadania. Dostarczają informacji o zmianach, 
jakie nastąpiły w wyniku wdraŜania programu u podmiotów uprawnionych, w chwili zakończenia realizacji inwestycji. Takie 
wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników fizycznych (skrócenie czasu podróŜy, zmniejszenie liczby wypadków drogowych, liczba 
nowych stanowisk pracy) lub finansowych (wielkość zainwestowanego kapitału prywatnego, zmniejszenie kosztów transportu itp.),  

3. wskaźników oddziaływania: odnoszą się do konsekwencji danego zadania, wykraczających poza natychmiastowe efekty dla 
podmiotów uprawnionych. Są mierzone po 3 i po 5 latach. 

Harmonogram realizacji 

Nazwa  zadania 
Planowane rozpoczęcie  

całej inwestycji, jeśli dotyczy 
(kwartał, rok) 

Planowane 
rozpoczęcie realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie całej 
inwestycji, jeśli 

dotyczy (kwartał, 
rok) 

Modernizacje 
głównych ciągów 

dróg 
wojewódzkich   

I  2003 I  2004 IV 2012 IV 2013 

Szacowany koszt zadania (w tys. zł): 
 

100  

Beneficjenci projektu gminy obszaru funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy 
uczestnicy ruchu tranzytowego na głównych ciągach dróg krajowych 

Warunki realizacji 

zadania 

 
- odpowiednie fundusze pomocowe i Urząd Wojewódzki   
- współpraca samorządów gmin Dorzecza Biebrzy 
 

 



 

  XI

 

KARTA  ZADANIA/PROJEKTU  

Nazwa zadania Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 

Cele 
Zmniejszenie ilości wypadków i kolizji , szczególne zmniejszenie ilości wypadków  

z ruchem pieszym i rowerowym   

Podmiot odpowiedzialny za 
realizację zadania i podmioty 

współpracujące 

 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  i Autostrad  
Oddział w Białymstoku ,  

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich,  
Zarządy dróg Powiatowych  

Urzędy Gmin obszaru Funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy, 
instytucje dysponujące środkami pomocowymi  

 

Lokalizacja Obszar funkcjonalny gmin Dorzecza Biebrzy, województwo podlaskie 

Spodziewane efekty realizacji zadania 

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania 

Przebudowa ok. 300 miejsc 
niebezpiecznych i kolizyjnych  

Likwidacja łuków nie normatywnych, 
miejsc o niedostatecznej widoczności, 

niebezpiecznych przejazdów 
kolejowych i przejść pieszych 

Zmniejszenie wypadkowości w ruchu 
kołowym i pieszym. 

ObniŜenie wskaźnika wypadków 
śmiertelnych. 

Ograniczenie kosztów społecznych 
 i finansowych wypadków drogowych. 

 
Poprawa warunków Ŝycia. 

Wzrost poczucia bezpieczeństwa i warunków 
Ŝycia mieszkańców i turystów  
( osób odwiedzających obszar ) 

1. wskaźników produktu: odnoszą się one do konkretnych zadań sfinansowanych w ramach Programu i są mierzone w jednostkach 
fizycznych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość MŚP, które uzyskały pomoc), 

2. wskaźników rezultatu: są one związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami zadania. Dostarczają informacji o zmianach, 
jakie nastąpiły w wyniku wdraŜania programu u podmiotów uprawnionych, w chwili zakończenia realizacji inwestycji. Takie 
wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników fizycznych (skrócenie czasu podróŜy, zmniejszenie liczby wypadków drogowych, liczba 
nowych stanowisk pracy) lub finansowych (wielkość zainwestowanego kapitału prywatnego, zmniejszenie kosztów transportu itp.),  

3. wskaźników oddziaływania: odnoszą się do konsekwencji danego zadania, wykraczających poza natychmiastowe efekty dla 
podmiotów uprawnionych. Są mierzone po 3 i po 5 latach. 

Harmonogram realizacji 

Nazwa  zadania 
Planowane rozpoczęcie  

całej inwestycji, jeśli dotyczy 
(kwartał, rok) 

Planowane 
rozpoczęcie realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie całej 
inwestycji, jeśli 

dotyczy (kwartał, 
rok) 

Modernizacje 
głównych ciągów 

dróg o funkcji 
lokalnej   

I  2003 II  2004 IV 2010 IV 2013 

Szacowany koszt zadania (w tys. zł): 
 

30  

Beneficjenci projektu gminy obszaru funkcjonalnego dorzecza Biebrzy 
uczestnicy ruchu tranzytowego na głównych ciągach dróg krajowych 

Warunki realizacji 

zadania 

 
- odpowiednie fundusze pomocowe  
- samorządy powiatowe   
- współpraca samorządów gmin Dorzecza Biebrzy 
 



 

  XII

 

KARTA  ZADANIA/PROJEKTU 

Nazwa zadania 
Rozwiązanie problemów dotyczących składowania odpadów. 

 

Cele 
Przystosowanie składowisk miejskich, miejsko - gminnych, gminnych do norm 

obowiązujących przepisów. 

Podmiot odpowiedzialny za 
realizację zadania i 

podmioty współpracujące 
Urzędy Gmin obszaru funkcjonalnego dorzecza Biebrzy. 

Lokalizacja Obszar funkcjonalny gmin dorzecza Biebrzy, województwo podlaskie 

Spodziewane efekty realizacji zadania 

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania 
DoposaŜenie 11 składowisk Poprawa warunków składowania 

odpadów  o ok. 50 % 
Poprawa warunków składowania 

odpadów o ok. 70 % 
Likwidacja 75 szt. "dzikich" i 

wiejskich  wysypisk 
Zmniejszenie składowania odpadów na 

wysypiskach nie mających Ŝadnych 
zabezpieczeń środowiska o ok. 50 % 

Zmniejszenie ilości powstawania 
"dzikich" i wiejskich wysypisk o ok. 70 

% 

1. wskaźników produktu: odnoszą się one do konkretnych zadań sfinansowanych w ramach Programu i są mierzone w jednostkach 
fizycznych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość MŚP, które uzyskały pomoc), 

2. wskaźników rezultatu: są one związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami zadania. Dostarczają informacji o zmianach, 
jakie nastąpiły w wyniku wdraŜania programu u podmiotów uprawnionych, w chwili zakończenia realizacji inwestycji. Takie wskaźniki 
mogą przybierać formę wskaźników fizycznych (skrócenie czasu podróŜy, zmniejszenie liczby wypadków drogowych, liczba nowych 
stanowisk pracy) lub finansowych (wielkość zainwestowanego kapitału prywatnego, zmniejszenie kosztów transportu itp.),  

3. wskaźników oddziaływania: odnoszą się do konsekwencji danego zadania, wykraczających poza natychmiastowe efekty dla podmiotów 
uprawnionych. Są mierzone po 3 i po 5 latach. 

Harmonogram realizacji 

Nazwa  zadania 
Planowane rozpoczęcie  
całej inwestycji, jeśli 

dotyczy (kwartał, rok) 

Planowane 
rozpoczęcie realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie całej 
inwestycji, jeśli 

dotyczy (kwartał, 
rok) 

Rozwiązanie 
problemów 
dotyczących 
składowania 

III 2002 IV 2002 III 2009 IV 2009 

Szacowany koszt zadania (w tys. zł): 
 

25 000 

Beneficjenci projektu 

gminy obszaru funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy 

Warunki realizacji 
zadania 

odpowiednie fundusze 
współpraca samorządów gmin Dorzecza Biebrzy 

   
 
 
 
 



 

  XIII

KARTA  ZADANIA/PROJEKTU 

Nazwa zadania Organizacja systemu odbioru odpadów, w tym zbiórki selektywne 

Cele Zwiększenie efektywności zbiórki odpadów zmieszanych i surowców wtórnych. 

Podmiot odpowiedzialny za 
realizację zadania i 

podmioty współpracujące 
Urzędy Gmin obszaru funkcjonalnego dorzecza Biebrzy 

Lokalizacja Obszar funkcjonalny gmin dorzecza Biebrzy, województwo podlaskie 

Spodziewane efekty realizacji zadania 

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania 
DoposaŜenie w pojemniki do 

zbiórki odpadów zmieszanych i 
surowców wtórnych 80 % 

mieszkańców gmin Dorzecza 
Biebrzy 

Zwiększenie efektywności zbiórki 
odpadów o ok. 60 %. 

Zwiększenie efektywności zbiórki 
odpadów o ok. 90 % 

Monitorowanie systemu zbiórki i 
usuwania odpadów w 24 

gminach Dorzecza Biebrzy 

Zapobieganie składowania odpadów w 
miejscach do tego nie przeznaczonych o 

ok. 50 % 

Zwiększenie ilości składowanych 
odpadów na składowiskach 
posiadających odpowiednie 

zabezpieczenia środowiska o ok. 70 % 
Stworzenie rynków zbytu 
surowców wtórnych w 24 
gminach Dorzecza Biebrzy 

Zwiększenie  zbytu wysegregowanych i 
waloryzowanych surowców wtórnych o 
ok. 60 % 

Zwiększenie  zbytu wysegregowanych i 
waloryzowanych surowców wtórnych o 
ok. 80 % 

1.wskaźników produktu: odnoszą się one do konkretnych zadań sfinansowanych w ramach Programu i są mierzone w jednostkach 
fizycznych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość MŚP, które uzyskały pomoc), 

2. wskaźników rezultatu: są one związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami zadania. Dostarczają informacji o zmianach, 
jakie nastąpiły w wyniku wdraŜania programu u podmiotów uprawnionych, w chwili zakończenia realizacji inwestycji. Takie wskaźniki 
mogą przybierać formę wskaźników fizycznych (skrócenie czasu podróŜy, zmniejszenie liczby wypadków drogowych, liczba nowych 
stanowisk pracy) lub finansowych (wielkość zainwestowanego kapitału prywatnego, zmniejszenie kosztów transportu itp.),  

3. wskaźników oddziaływania: odnoszą się do konsekwencji danego zadania, wykraczających poza natychmiastowe efekty dla podmiotów 
uprawnionych. Są mierzone po 3 i po 5 latach. 

Harmonogram realizacji 

Nazwa  zadania 
Planowane rozpoczęcie  
całej inwestycji, jeśli 

dotyczy (kwartał, rok) 

Planowane 
rozpoczęcie realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie całej 
inwestycji, jeśli 

dotyczy (kwartał, 
rok) 

Organizacja 
systemu odbioru 
odpadów, w tym 

zbiórki selektywnej 

IV 2002 I 2003 IV 2003 IV 2003 

Szacowany koszt zadania (w tys. zł): 2 500  

Beneficjenci projektu 
gminy obszaru funkcjonalnego dorzecza Biebrzy 

Warunki realizacji 
zadania 

odpowiednie fundusze 
współpraca samorządów gmin dorzecza Biebrzy 

 
 
 
 
 
 



 

  XIV

KARTA  ZADANIA/PROJEKTU 

Nazwa zadania 
Edukacja ekologiczna mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami 

 

Cele Promocja selektywnej zbiórki na terenie miast i gmin Dorzecza Biebrzy. 

Podmiot odpowiedzialny za 
realizację zadania i 

podmioty współpracujące 
Urzędy Gmin obszaru funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy 

Lokalizacja 
 

Obszar funkcjonalny gmin Dorzecza Biebrzy, województwo podlaskie 

Spodziewane efekty realizacji zadania 

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania 
Przeszkolenie samorządowców i 

nauczycieli 
Poprawa świadomości  efektywnej 

zbiórki odpadów o ok. 50 % 
Poprawa świadomości efektywnej 

zbiórki odpadów o ok. 70 % 

Przekazanie wiedzy z zakresu 
zbiórki i usuwania odpadów 

Wzrost świadomości mieszkańców na 
temat zbiórki odpadów w Unii 

Europejskiej o 15-20% 

Przygotowanie mieszkańców do 
prowadzenia zbiórki odpadów po 

wejściu Polski do Unii Europejskiej 
Przeprowadzenie 24 szkoleń po 15 

godzin lekcyjnych kaŜde 
Wzrost jakości  zbiórki selektywnej na 

obszarze objęty projektem o 10 % 
Wzrost jakości zbiórki selektywnej na 

obszarze objęty projektem o 30 % 

1.wskaźników produktu: odnoszą się one do konkretnych zadań sfinansowanych w ramach Programu i są mierzone w jednostkach 
fizycznych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość MŚP, które uzyskały pomoc), 

2. wskaźników rezultatu: są one związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami zadania. Dostarczają informacji o zmianach, jakie 
nastąpiły w wyniku wdraŜania programu u podmiotów uprawnionych, w chwili zakończenia realizacji inwestycji. Takie wskaźniki mogą 
przybierać formę wskaźników fizycznych (skrócenie czasu podróŜy, zmniejszenie liczby wypadków drogowych, liczba nowych stanowisk 
pracy) lub finansowych (wielkość zainwestowanego kapitału prywatnego, zmniejszenie kosztów transportu itp.),  

3. wskaźników oddziaływania: odnoszą się do konsekwencji danego zadania, wykraczających poza natychmiastowe efekty dla podmiotów 
uprawnionych. Są mierzone po 3 i po 5 latach. 

Harmonogram realizacji 

Nazwa  zadania 
Planowane rozpoczęcie  
całej inwestycji, jeśli 

dotyczy (kwartał, rok) 

Planowane 
rozpoczęcie realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie 

całej inwestycji, 
jeśli dotyczy 

(kwartał, rok) 
Edukacja 

ekologiczna 
mieszkańców w 

zakresie gospodarki 
odpadami 

I 2003 I 2003 IV 2003 IV 2003 

Szacowany koszt zadania (w tys. zł): 
 

1 600 

Beneficjenci projektu gminy obszaru funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy 

Warunki realizacji 
zadania 

odpowiednie fundusze 
współpraca samorządów gmin Dorzecza Biebrzy 

zainteresowanie tematem szkolenia bezpośrednich beneficjentów projektu 

 
 
 
 
 
 
 



 

  XV 

KARTA  ZADANIA/PROJEKTU  

Nazwa zadania 
Szczegółowa inwentaryzacja i waloryzacja zasobów przyrodniczych gmin dorzecza 

Biebrzy 

Cele 
Wskazanie obiektów przyrodniczych do ochrony konserwatorskiej oraz stworzenie planu 

powiązań funkcjonalnych pomiędzy lokalnymi ostojami przyrody. 

Podmiot odpowiedzialny za 
realizację zadania i 

podmioty współpracujące 
Zarządy miast i gmin, ośrodki akademickie, organizacje pozarządowe 

Lokalizacja 
 

Gminy objęte opracowaniem 

Spodziewane efekty realizacji zadania 

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania 
Ustanowione prawne formy 

ochrony przyrody 
Zmiany w miejscowych planach 

zagospodarowania. przestrzennego 
dostosowane do zasad ochronnych 

Wysoka róŜnorodność biologiczna 
środowiska naturalnego 

 Dostosowane do zasad ochronnych 
gospodarcze korzystanie z zasobów 

środowiska. 

Wzrost atrakcyjności turystycznej 
gmin. 

1.wskaźników produktu: odnoszą się one do konkretnych zadań sfinansowanych w ramach Programu i są mierzone w jednostkach 
fizycznych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość MŚP, które uzyskały pomoc), 

2. wskaźników rezultatu: są one związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami zadania. Dostarczają informacji o zmianach, 
jakie nastąpiły w wyniku wdraŜania programu u podmiotów uprawnionych, w chwili zakończenia realizacji inwestycji. Takie wskaźniki 
mogą przybierać formę wskaźników fizycznych (skrócenie czasu podróŜy, zmniejszenie liczby wypadków drogowych, liczba nowych 
stanowisk pracy) lub finansowych (wielkość zainwestowanego kapitału prywatnego, zmniejszenie kosztów transportu itp.),  

3. wskaźników oddziaływania: odnoszą się do konsekwencji danego zadania, wykraczających poza natychmiastowe efekty dla podmiotów 
uprawnionych. Są mierzone po 3 i po 5 latach. 

Harmonogram realizacji 

Nazwa  
zadania 

Planowane rozpoczęcie  całej 
inwestycji, jeśli dotyczy 

(kwartał, rok) 

Planowane rozpoczęcie 
realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie 

realizacji 
(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie 

całej inwestycji, 
jeśli dotyczy 

(kwartał, rok) 
Szczegółowa 

inwentaryzacja 
i waloryzacja 

zasobów 
przyrodniczych 
gmin dorzecza 

Biebrzy 

 
I 2003 

 
II 2003 

 
IV 2004 

 
II 2005 

Szacowany koszt zadania (w tys. zł): 150 

Beneficjenci projektu 
 

gminy obszaru dorzecza Biebrzy 

Warunki realizacji 
zadania 

współpraca samorządów gmin 
zaangaŜowanie środków własnych gmin 

odpowiednie fundusze pomocowe 



 

  XVI

KARTA  ZADANIA/PROJEKT 

Nazwa zadania 
 

Gminne Parki Natury 

Cele 

 
Ochrona bogactwa biologicznego ekosystemów leśnych 

 

Podmiot odpowiedzialny za 
realizację zadania i podmioty 

współpracujące 

 
Urzędy gmin, organizacje pozarządowe, szkoły gminne, ośrodki akademickie, lasy 

państwowe 

Lokalizacja 
 

Gminy obszaru dorzecza Biebrzy 

Spodziewane efekty realizacji zadania 

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania 
Wyłączone z gospodarczego 

uŜytkowania enklawy leśne objęte 
prawną formą ochrony 

Wyłączone z gospodarczego 
uŜytkowania enklawy leśne objęte 

prawną formą ochrony o minimalnej 
pow. 1 ha. 

Obiekty badań i niewerbalnej, 
praktycznej edukacji ekologicznej, 

  Obiekty ochrony naturalnych procesów 
przyrodniczych 

  Zwiększenie róŜnorodności biologicznej 
  Wzrost atrakcyjności turystycznej 

obszaru 

1.wskaźników produktu: odnoszą się one do konkretnych zadań sfinansowanych w ramach Programu i są mierzone w jednostkach 
fizycznych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość MŚP, które uzyskały pomoc), 

2. wskaźników rezultatu: są one związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami zadania. Dostarczają informacji o zmianach, jakie 
nastąpiły w wyniku wdraŜania programu u podmiotów uprawnionych, w chwili zakończenia realizacji inwestycji. Takie wskaźniki mogą 
przybierać formę wskaźników fizycznych (skrócenie czasu podróŜy, zmniejszenie liczby wypadków drogowych, liczba nowych stanowisk 
pracy) lub finansowych (wielkość zainwestowanego kapitału prywatnego, zmniejszenie kosztów transportu itp.),  

3. wskaźników oddziaływania: odnoszą się do konsekwencji danego zadania, wykraczających poza natychmiastowe efekty dla podmiotów 
uprawnionych. Są mierzone po 3 i po 5 latach. 

Harmonogram realizacji 

Nazwa  zadania 
Planowane rozpoczęcie  

całej inwestycji, jeśli dotyczy 
(kwartał, rok) 

Planowane 
rozpoczęcie realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie całej 
inwestycji, jeśli 

dotyczy 
(kwartał, rok) 

Gminne Parki 
Natury 

 
III 2003 

 
IV 2004 

 
IV 2008 

 
I 2009 

Szacowany koszt zadania (w tys. zł): 
 

300 

Beneficjenci projektu 
 

Gminy obszaru dorzecza Biebrzy 
 

Warunki realizacji 
zadania 

-Szczegółowa inwentaryzacja i waloryzacja zasobów przyrodniczych gmin dorzecza Biebrzy 
-funkcjonujący system monitoringu zasobów przyrodniczych 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  XVII

KARTA  ZADANIA/PROJEKTU 

Nazwa zadania Ocena funkcjonowania systemów melioracyjnych dolin rzecznych 

Cele Zwiększenie zasobów wodnych zmeliorowanych dolin dopływów Biebrzy 

Podmiot odpowiedzialny za 
realizację zadania i 

podmioty współpracujące 

 
Urzędy Gmin, WZMiUW, Spółki Wodne, organizacje pozarządowe, uŜytkownicy 

systemów melioracyjnych 

Lokalizacja 
 

Zlewnie cieków dorzecza Biebrzy 

Spodziewane efekty realizacji zadania 

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania 
Wskazane obszary deficytu wody Racjonalizacja zasad gospodarowania 

wodą 
Poprawa warunków produkcji rolnej 

Określony zakres i zasady 
usunięcia niedoborów wody 

Lokalne i ponadlokalne programy 
retencjonowania wód 

Ochrona gleb organicznych przed 
degradacją 

1.wskaźników produktu: odnoszą się one do konkretnych zadań sfinansowanych w ramach Programu i są mierzone w jednostkach 
fizycznych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość MŚP, które uzyskały pomoc), 

2. wskaźników rezultatu: są one związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami zadania. Dostarczają informacji o zmianach, jakie 
nastąpiły w wyniku wdraŜania programu u podmiotów uprawnionych, w chwili zakończenia realizacji inwestycji. Takie wskaźniki mogą 
przybierać formę wskaźników fizycznych (skrócenie czasu podróŜy, zmniejszenie liczby wypadków drogowych, liczba nowych stanowisk 
pracy) lub finansowych (wielkość zainwestowanego kapitału prywatnego, zmniejszenie kosztów transportu itp.),  

3. wskaźników oddziaływania: odnoszą się do konsekwencji danego zadania, wykraczających poza natychmiastowe efekty dla podmiotów 
uprawnionych. Są mierzone po 3 i po 5 latach. 

Harmonogram realizacji 

Nazwa  zadania 
Planowane rozpoczęcie  
całej inwestycji, jeśli 

dotyczy (kwartał, rok) 

Planowane 
rozpoczęcie realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie całej 
inwestycji, jeśli 

dotyczy (kwartał, 
rok) 

Ocena 
funkcjonowania 

systemów 
melioracyjnych 
dolin rzecznych 

 
 

II 2003 

 
 

IV 2003 

 
 

II 2008 

 
 

III 2008 

Szacowany koszt zadania (w tys. zł): 
 

30 
 

Beneficjenci projektu rolnicy 

Warunki realizacji 
zadania 

- realizowane zadania inwestycyjne wyznaczone programami     
-  zwiększania zasobów wodnych 
- odpowiednie fundusze 

 
   
 



 

  XVIII  

KARTA  ZADANIA/PROJEKTU 

Nazwa zadania 
Zalesianie nieuŜytków rolnych 

 

Cele Kształtowanie odpowiedniej struktury krajobrazu i powiązań funkcjonalnych 

Podmiot odpowiedzialny za 
realizację zadania i 

podmioty współpracujące 

Starostwa powiatowe, zarządy miast i gmin, ośrodki akademickie, organizacje 
pozarzadowe, Lasy Państwowe 

Lokalizacja 
 

Wszystkie gminy objęte opracowaniem 

Spodziewane efekty realizacji zadania 

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania 
Zalesione nieuŜytki rolne Wzrost lesistości Wzrost atrakcyjności turystycznej terenu 

  Dodatkowe źródło dochodów dla 
właścicieli gruntów 

  Poprawa warunków funkcjonowania 
ekosystemów leśnych 

  Racjonalizacja produkcji rolnej 

1.wskaźników produktu: odnoszą się one do konkretnych zadań sfinansowanych w ramach Programu i są mierzone w jednostkach 
fizycznych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość MŚP, które uzyskały pomoc), 

2. wskaźników rezultatu: są one związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami zadania. Dostarczają informacji o zmianach, 
jakie nastąpiły w wyniku wdraŜania programu u podmiotów uprawnionych, w chwili zakończenia realizacji inwestycji. Takie wskaźniki 
mogą przybierać formę wskaźników fizycznych (skrócenie czasu podróŜy, zmniejszenie liczby wypadków drogowych, liczba nowych 
stanowisk pracy) lub finansowych (wielkość zainwestowanego kapitału prywatnego, zmniejszenie kosztów transportu itp.),  

3. wskaźników oddziaływania: odnoszą się do konsekwencji danego zadania, wykraczających poza natychmiastowe efekty dla podmiotów 
uprawnionych. Są mierzone po 3 i po 5 latach. 

Harmonogram realizacji 

Nazwa  
zadania 

Planowane rozpoczęcie  
całej inwestycji, jeśli dotyczy 

(kwartał, rok) 

Planowane 
rozpoczęcie realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie całej 
inwestycji, jeśli 

dotyczy (kwartał, 
rok) 

Zalesianie 
nieuŜytków 
rolnych 

 
II 2002 

 
IV2002 

 
IV 2010 
 

 
I 2011 

Szacowany koszt zadania (w tys. zł): 120 

Beneficjenci projektu Właściciele gruntów 

Warunki realizacji 
zadania 

Szczegółowa inwentaryzacja i waloryzacja zasobów przyrodniczych gmin dorzecza Biebrzy. 
Dostępne środki finansowe Skarbu Państwa. 

 

 
 
 
 
 



 

  XIX

KARTA  ZADANIA/PROJEKTU 

Nazwa zadania 
Wskazanie obszarów podatnych na erozję liniowa i powierzchniową i określenie metod 

przeciwdziałania 

Cele Ochrona gleb prze erozją 

Podmiot odpowiedzialny za 
realizację zadania i 

podmioty współpracujące 

 
SłuŜby rolne (ODR) 

Lokalizacja 
 

Gminy obszaru opracowania 

Spodziewane efekty realizacji zadania 

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania 
Projekty ochrony gleb przed 

erozją 
Racjonalizacja tempa i lokalizacji 

prowadzenia zalesiania nieuŜytków 
Poprawa warunków produkcji rolnej 

  Poprawa struktury krajobrazu 
  Wzrost atrakcyjności turystycznej 
  Ochrona róŜnorodności biologicznej 

agrocenoz 
1. wskaźników produktu: odnoszą się one do konkretnych zadań sfinansowanych w ramach Programu i są mierzone w 
jednostkach fizycznych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość MŚP, które uzyskały pomoc), 
2. wskaźników rezultatu: są one związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami zadania. Dostarczają informacji o 
zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdraŜania programu u podmiotów uprawnionych, w chwili zakończenia realizacji 
inwestycji. Takie wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników fizycznych (skrócenie czasu podróŜy, zmniejszenie liczby 
wypadków drogowych, liczba nowych stanowisk pracy) lub finansowych (wielkość zainwestowanego kapitału prywatnego, 
zmniejszenie kosztów transportu itp.),  
3. wskaźników oddziaływania: odnoszą się do konsekwencji danego zadania, wykraczających poza natychmiastowe efekty 
dla podmiotów uprawnionych. Są mierzone po 3 i po 5 latach.   

Harmonogram realizacji 

Nazwa  
zadania 

Planowane rozpoczęcie  
całej inwestycji, jeśli dotyczy 

(kwartał, rok) 

Planowane 
rozpoczęcie realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie całej 
inwestycji, jeśli 

dotyczy (kwartał, 
rok) 

Wskazanie 
obszarów 

podatnych na 
erozję liniowa i 
powierzchniow
ą i określenie 

metod 
przeciwdziałan

ia 

 
 

IV 2002 

 
 

I 2002 

 
 

IV 2004 

 
 

IV 2008 

Szacowany koszt zadania (w tys. zł): 80 

Beneficjenci projektu UŜytkownicy gruntów 

Warunki realizacji 
zadania 

- dostępne środki finansowe Skarbu Państwa 
- edukacja uŜytkowników gruntów 

 



 

  XX 

KARTA  ZADANIA/PROJEKTU 

Nazwa zadania Stworzenie bazy danych oraz systemu monitoringu zasobów przyrodniczych 

Cele Poprawienie skuteczności zarządzania zasobami przyrodniczymi 

Podmiot odpowiedzialny za 
realizację zadania i 

podmioty współpracujące 
Organizacja pozarzadowa, ośrodek akademicki 

Lokalizacja 
 

Gminy obszaru opracowania 

Spodziewane efekty realizacji zadania 

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania 
System informacji przestrzennej 

o zasobach środowiska 
Szybki dostęp do informacji i właściwa 

ocena wpływu planowanych 
przedsięwzięć inwestycyjnych na zasoby 

środowiska 

Monitoring zmian w środowisku 
naturalnym 

1. wskaźników produktu: odnoszą się one do konkretnych zadań sfinansowanych w ramach Programu i są mierzone w 
jednostkach fizycznych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość MŚP, które uzyskały pomoc), 
2. wskaźników rezultatu: są one związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami zadania. Dostarczają informacji o 
zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdraŜania programu u podmiotów uprawnionych, w chwili zakończenia realizacji 
inwestycji. Takie wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników fizycznych (skrócenie czasu podróŜy, zmniejszenie liczby 
wypadków drogowych, liczba nowych stanowisk pracy) lub finansowych (wielkość zainwestowanego kapitału prywatnego, 
zmniejszenie kosztów transportu itp.), 
3. wskaźników oddziaływania: odnoszą się do konsekwencji danego zadania, wykraczających poza natychmiastowe efekty 
dla podmiotów uprawnionych. Są mierzone po 3 i po 5 latach. 

Harmonogram realizacji 

Nazwa  
zadania 

Planowane rozpoczęcie  
całej inwestycji, jeśli dotyczy 

(kwartał, rok) 

Planowane 
rozpoczęcie realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie całej 
inwestycji, jeśli 

dotyczy (kwartał, 
rok) 

Stworzenie 
bazy danych 
oraz systemu 
monitoringu 

zasobów 
przyrodniczych 

 
 

IV 2003 

 
 

I 2004 

 
 

II 2005 
 
 

 
 

Proces ciągły 

Szacowany koszt zadania (w tys. zł): 350 

Beneficjenci projektu Gminy obszaru dorzecza Biebrzy 

Warunki realizacji 
zadania 

Szczegółowa inwentaryzacja i waloryzacja zasobów przyrodniczych gmin dorzecza Biebrzy 

 
 
 
 
 
 
 



 

  XXI

KARTA  ZADANIA/PROJEKTU 

Nazwa zadania Renaturalizacja przekształconej sieci hydrograficznej 

Cele 
Zwiększenie zasobów wodnych 

Poprawa uwilgotnienia siedlisk bagiennych i zwiększenie róŜnorodności biologicznej 

Podmiot odpowiedzialny za 
realizację zadania i 

podmioty współpracujące 
Urzędy gmin, Organizacja pozarządowa, ośrodek akademicki, WZMiUW, BPN 

Lokalizacja 
 

Gminy obszaru opracowania 

Spodziewane efekty realizacji zadania 

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania 
ZbliŜona do naturalnej sieć 

rzeczna 
ZbliŜona do naturalnej sieć rzeczna Zwiększone zasoby wodne 

Bariery geochemiczne wzdłuŜ 
koryt rzecznych 

 Poprawa jakości wód powierzchniowych 

  Wzrost atrakcyjności turystycznej 
obszaru 

  Wzrost róŜnorodności biologicznej 
środowiska wodnego i obszarów 

przyległych 
1. wskaźników produktu: odnoszą się one do konkretnych zadań sfinansowanych w ramach Programu i są mierzone w 
jednostkach fizycznych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość MŚP, które uzyskały pomoc), 
2. wskaźników rezultatu: są one związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami zadania. Dostarczają informacji o 
zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdraŜania programu u podmiotów uprawnionych, w chwili zakończenia realizacji 
inwestycji. Takie wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników fizycznych (skrócenie czasu podróŜy, zmniejszenie liczby 
wypadków drogowych, liczba nowych stanowisk pracy) lub finansowych (wielkość zainwestowanego kapitału prywatnego, 
zmniejszenie kosztów transportu itp.),  
3. wskaźników oddziaływania: odnoszą się do konsekwencji danego zadania, wykraczających poza natychmiastowe efekty 
dla podmiotów uprawnionych. Są mierzone po 3 i po 5 latach.   

Harmonogram realizacji 

Nazwa  zadania 
Planowane rozpoczęcie  
całej inwestycji, jeśli 

dotyczy (kwartał, rok) 

Planowane 
rozpoczęcie realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie całej 
inwestycji, jeśli 

dotyczy (kwartał, 
rok) 

Renaturyzacja 
przekształconej 

sieci 
hydrograficznej 

 
IV 2002 

 
III 2004 

 
II 2010 

 
II 2010 

Szacowany koszt zadania (w tys. zł): 35 

Beneficjenci projektu samorządy 

Warunki realizacji 
zadania 

Szczegółowa inwentaryzacja i waloryzacja zasobów przyrodniczych gmin dorzecza Biebrzy; 
Ocena preferowanych lokalnie kierunków rozwoju gospodarczego. 

 
 
 
 



 

  XXII

KARTA  ZADANIA/PROJEKTU 

Nazwa zadania Wyznaczenie lokalnych ostoi przyrody 

Cele 
Ochrona bioróŜnorodności na poziomie lokalnym 

Podnoszenie świadomości ekologicznej 

Podmiot odpowiedzialny za 
realizację zadania i 

podmioty współpracujące 
Szkoły, organizacja pozarządowe, ośrodek akademicki 

Lokalizacja Szkoły gmin obszaru opracowania 

Spodziewane efekty realizacji zadania 

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania 
Wyznaczenie lokalnych ostoi 

przyrody 
Dostosowana do potrzeb ochrony ostoi 

działalność gospodarcza 
Wzrost świadomości ekologicznej 

  Wzrost społecznego zaangaŜowania na 
rzecz lokalnego środowiska 

  Zachowane lokalne zasoby przyrodnicze 
  Wzrost atrakcyjności turystycznej 

obszaru 
1. wskaźników produktu: odnoszą się one do konkretnych zadań sfinansowanych w ramach Programu i są mierzone w 
jednostkach fizycznych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość MŚP, które uzyskały pomoc), 
2. wskaźników rezultatu: są one związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami zadania. Dostarczają informacji o 
zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdraŜania programu u podmiotów uprawnionych, w chwili zakończenia realizacji 
inwestycji. Takie wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników fizycznych (skrócenie czasu podróŜy, zmniejszenie liczby 
wypadków drogowych, liczba nowych stanowisk pracy) lub finansowych (wielkość zainwestowanego kapitału prywatnego, 
zmniejszenie kosztów transportu itp.),  
3. wskaźników oddziaływania: odnoszą się do konsekwencji danego zadania, wykraczających poza natychmiastowe efekty 
dla podmiotów uprawnionych. Są mierzone po 3 i po 5 latach.   

Harmonogram realizacji 

Nazwa  
zadania 

Planowane rozpoczęcie  
całej inwestycji, jeśli dotyczy 

(kwartał, rok) 

Planowane 
rozpoczęcie realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie całej 
inwestycji, jeśli 

dotyczy 
(kwartał, rok) 

Wyznaczenie 
lokalnych ostoi 

przyrody 

 
IV 2002 

 
I 2003 

 
bezterminowo 

 
bezterminowo 

Szacowany koszt zadania (w tys. zł):  

Beneficjenci projektu Społeczności lokalne 

Warunki realizacji 
zadania 

Wyłonieni lokalni liderzy 

 
 
 
 
 
 
 



 

  XXIII  

KARTA  ZADANIA/PROJEKTU  

Nazwa zadania Ochrona zbiorników wodnych 

Cele Zapewnienie ochrony głównych zbiorników wód podziemnych 

Podmiot odpowiedzialny za 
realizację zadania i podmioty 

współpracujące 
Samorządy obszaru funkcjonalnego 

Lokalizacja 
 

Obszar funkcjonalny dorzecza Biebrzy, woj. podlaskie 

Spodziewane efekty realizacji zadania 

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania 
Likwidacja źródeł zagroŜeń 

zbiorników wód podziemnych 
Poprawa stanu wód podziemnych 

o ok.10% 
Poprawa stanu wód podziemnych 

o ok.20% 
Wyznaczenie obszarów 

chronionych 
Poprawa stanu wód podziemnych 

o ok.15% 
Poprawa stanu wód podziemnych 

o ok.25% 
1. wskaźników produktu: odnoszą się one do konkretnych zadań sfinansowanych w ramach Programu i są mierzone w 
jednostkach fizycznych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość MŚP, które uzyskały pomoc), 
2. wskaźników rezultatu: są one związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami zadania. Dostarczają informacji o 
zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdraŜania programu u podmiotów uprawnionych, w chwili zakończenia realizacji 
inwestycji. Takie wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników fizycznych (skrócenie czasu podróŜy, zmniejszenie liczby 
wypadków drogowych, liczba nowych stanowisk pracy) lub finansowych (wielkość zainwestowanego kapitału prywatnego, 
zmniejszenie kosztów transportu itp.), 
3. wskaźników oddziaływania: odnoszą się do konsekwencji danego zadania, wykraczających poza natychmiastowe efekty 
dla podmiotów uprawnionych. Są mierzone po 3 i po 5 latach. 

Harmonogram realizacji 

Nazwa  
zadania 

Planowane rozpoczęcie  
całej inwestycji, jeśli dotyczy 

(kwartał, rok) 

Planowane 
rozpoczęcie realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie całej 
inwestycji, jeśli 

dotyczy (kwartał, rok) 
Ochrona 

zbiorników 
wodnych 

 

I 2003 I 2003 III 2004 III 2004 

Szacowany koszt zadania (w tys. zł): 
 

Beneficjenci projektu SSaammoorrzząąddyy  GGmmiinn  DDoorrzzeecczzaa  BBiieebbrrzzyy  

Warunki realizacji 
zadania 

odpowiednie fundusze, 
współpraca samorządów gmin 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  XXIV

KARTA  ZADANIA/PROJEKTU  

Nazwa zadania Zanieczyszczenia obszarowe 

Cele Ograniczenie spływu zanieczyszczeń obszarowych do wód powierzchniowych 

Podmiot odpowiedzialny za 
realizację zadania  i podmioty 

współpracujące 

 
Samorządy obszaru funkcjonalnego 

Lokalizacja Obszar funkcjonalny dorzecza Biebrzy, woj. podlaskie 

Spodziewane efekty realizacji zadania 

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania 
Ograniczenie powstawania 

zanieczyszczeń 
Poprawa stanu wód powierzchniowych o 

10% 
Poprawa stanu wód powierzchniowych o 

15% 
Wprowadzenie odpowiednich 

urządzeń zapobiegających 
prznikanie biogenów 

Poprawa stanu wód powierzchniowych o 
15% 

Poprawa stanu wód 
Powierzchniowych o 20% 

Tworzenie biologicznych opasek Poprawa stanu wód powierzchniowych o 
15% 

Poprawa stanu wód 
powierzchniowycho 20% 

1) wskaźników produktu: odnoszą się one do konkretnych zadań sfinansowanych w ramach Programu i są mierzone w 
jednostkach fizycznych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość MŚP, które uzyskały pomoc), 
2) wskaźników rezultatu: są one związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami zadania. Dostarczają informacji o 
zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdraŜania programu u podmiotów uprawnionych, w chwili zakończenia realizacji 
inwestycji. Takie wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników fizycznych (skrócenie czasu podróŜy, zmniejszenie liczby 
wypadków drogowych, liczba nowych stanowisk pracy) lub finansowych (wielkość zainwestowanego kapitału prywatnego, 
zmniejszenie kosztów transportu itp.),  
3) wskaźników oddziaływania: odnoszą się do konsekwencji danego zadania, wykraczających poza natychmiastowe efekty 
dla podmiotów uprawnionych. Są mierzone po 3 i po 5 latach.   

Harmonogram realizacji 

Nazwa  
zadania 

Planowane rozpoczęcie  
całej inwestycji, jeśli dotyczy 

(kwartał, rok) 

Planowane 
rozpoczęcie realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie całej 
inwestycji, jeśli 

dotyczy 
(kwartał, rok) 

Ochrona 
zbiorników 
wodnych I 2003 I 2003 III 2003 III 2003 

Szacowany koszt zadania (w tys. zł): 
 

Beneficjenci   projektu Samorządy Gmin Dorzecza Biebrzy, słuŜby rolne, zarządcy obszarów 

Warunki realizacji zadania 
odpowiednie fundusze, 

współpraca samorządów gmin, 

 
 
 
 
 
 



 

  XXV

KARTA  ZADANIA/PROJEKTU 

Nazwa zadania 
Publikacja o lokalnych zasobach przyrodniczych i funkcjonalnych powiązaniach 

regionalnych 

Cele 
Ochrona bioróŜnorodności na poziomie lokalnym 

Podnoszenie świadomości ekologicznej 
Podmiot odpowiedzialny za 

realizację zadania i podmioty 
współpracujące 

 
Urzędy Gmin, szkoły, organizacja pozarzadowe, ośrodek akademicki, BPN 

Lokalizacja Obszar gmin dorzecza Biebrzy 

Spodziewane efekty realizacji zadania 

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania 
Publikacja Powszechnie dostępna informacja o 

lokalnych i regionalnych zasobach 
przyrodniczych. 

Wzrost świadomości ekologicznej 
społeczeństwa 

  Wzrost poszanowanie zasobów 
naturalnych 

  Promocja walorów przyrodniczych 
regionu 

1) wskaźników produktu: odnoszą się one do konkretnych zadań sfinansowanych w ramach Programu i są mierzone w 
jednostkach fizycznych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość MŚP, które uzyskały pomoc), 
2) wskaźników rezultatu: są one związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami zadania. Dostarczają informacji o 
zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdraŜania programu u podmiotów uprawnionych, w chwili zakończenia realizacji 
inwestycji. Takie wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników fizycznych (skrócenie czasu podróŜy, zmniejszenie liczby 
wypadków drogowych, liczba nowych stanowisk pracy) lub finansowych (wielkość zainwestowanego kapitału prywatnego, 
zmniejszenie kosztów transportu itp.),  
3) wskaźników oddziaływania: odnoszą się do konsekwencji danego zadania, wykraczających poza natychmiastowe efekty 
dla podmiotów uprawnionych. Są mierzone po 3 i po 5 latach.   

Harmonogram realizacji 

Nazwa  zadania 

Planowane 
rozpoczęcie  

całej inwestycji, 
jeśli dotyczy 

(kwartał, rok) 

Planowane 
rozpoczęcie realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie całej 
inwestycji, jeśli 

dotyczy 
(kwartał, rok) 

Publikacja o lokalnych 
zasobach przyrodniczych i 

funkcjonalnych powiązaniach 
regionalnych 

 
 

II 2004 

 
 

III 2004 

 
 

IV 2005 

 

Szacowany koszt zadania (w tys. zł): 150 

Beneficjenci projektu 

 
Społeczności lokalne 

Warunki realizacji 
zadania 

Szczegółowa inwentaryzacja i waloryzacja zasobów przyrodniczych gmin dorzecza Biebrzy 
 

 
 
 
 



 

  XXVI

KARTA  ZADANIA/PROJEKTU 

Nazwa zadania Stworzenie niezaleŜnego regionalnego ośrodka edukacji ekologicznej 

Cele 
Ochrona bioróŜnorodności na poziomie lokalnym i regionalnym (monitoring) 

Podnoszenie świadomości ekologicznej 
Demokratyzacja Ŝycia publicznego 

Podmiot odpowiedzialny za 
realizację zadania i podmioty 

współpracujące 
Organizacje pozarządową, ośrodki akademickie, BPN 

Lokalizacja 
 

Gmina Grajewo, Gmina Dąbrowa Białostocka 

Spodziewane efekty realizacji zadania 

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania 
Ośrodki edukacji przyrodniczej Pobudzenie Ŝycia społeczno-

gospodarczego 
Realizowany monitoring zasobów 

przyrodniczych, 
  Wzrost atrakcyjności turystycznej 

obszaru 
1. wskaźników produktu: odnoszą się one do konkretnych zadań sfinansowanych w ramach Programu i są mierzone w 
jednostkach fizycznych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość MŚP, które uzyskały pomoc), 
2. wskaźników rezultatu: są one związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami zadania. Dostarczają informacji o 
zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdraŜania programu u podmiotów uprawnionych, w chwili zakończenia realizacji 
inwestycji. Takie wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników fizycznych (skrócenie czasu podróŜy, zmniejszenie liczby 
wypadków drogowych, liczba nowych stanowisk pracy) lub finansowych (wielkość zainwestowanego kapitału prywatnego, 
zmniejszenie kosztów transportu itp.),  
3. wskaźników oddziaływania: odnoszą się do konsekwencji danego zadania, wykraczających poza natychmiastowe efekty 
dla podmiotów uprawnionych. Są mierzone po 3 i po 5 latach.   

Harmonogram realizacji 

Nazwa  zadania 
Planowane rozpoczęcie  

całej inwestycji, jeśli dotyczy 
(kwartał, rok) 

Planowane 
rozpoczęcie realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie całej 
inwestycji, jeśli 

dotyczy (kwartał, 
rok) 

Stworzenie 
niezaleŜnego 
regionalnego 

ośrodka edukacji 
ekologicznej 

 
II 2002 

 
IV 2002 

 
II 2002 

 

Szacowany koszt zadania (w tys. zł): 1500 

Beneficjenci projektu Społeczności lokalne, samorządy, młodzieŜ szkolna z regionu, turyści. 

Warunki realizacji 
zadania 

Ukształtowana, aktywna pozarządowa organizacja ekologiczna posiadająca własne zasoby 
merytoryczne i lokalowe. 

 



 

  XXVII

KARTA  ZADANIA/PROJEKTU 

Nazwa zadania Tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości na obszarze funkcjonalnym dorzecza Biebrzy 

Cele Wzrost małej i średniej przedsiębiorczości, prowadzący do zmniejszenia bezrobocia. 

Podmiot odpowiedzialny za 
realizację zadania i 

podmioty współpracujące 
Urzędy Gmin obszaru funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy 

Lokalizacja 
 

Obszar funkcjonalny gmin Dorzecza Biebrzy, województwo podlaskie 

Spodziewane efekty realizacji zadania 

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania 
Powstanie 12 inkubatorów 

przedsiębiorczości 
 

Stworzenie moŜliwości rozwoju MSP Powstanie 30 nowych zakładów pracy 
Powstanie 50 nowych miejsc pracy Powstanie 250 nowych miejsc pracy 

Powstanie 10- 20 kolejnych instytucji 
otoczenia biznesu 

Zmniejszenie bezrobocia w skali regionu 
o ok. 7% 

1. wskaźników produktu: odnoszą się one do konkretnych zadań sfinansowanych w ramach Programu i są mierzone w 
jednostkach fizycznych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość MŚP, które uzyskały pomoc), 
2. wskaźników rezultatu: są one związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami zadania. Dostarczają informacji o 
zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdraŜania programu u podmiotów uprawnionych, w chwili zakończenia realizacji 
inwestycji. Takie wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników fizycznych (skrócenie czasu podróŜy, zmniejszenie liczby 
wypadków drogowych, liczba nowych stanowisk pracy) lub finansowych (wielkość zainwestowanego kapitału prywatnego, 
zmniejszenie kosztów transportu itp.),  
3. wskaźników oddziaływania: odnoszą się do konsekwencji danego zadania, wykraczających poza natychmiastowe efekty 
dla podmiotów uprawnionych. Są mierzone po 3 i po 5 latach.   

Harmonogram realizacji 

Nazwa  
zadania 

Planowane rozpoczęcie  
całej inwestycji, jeśli dotyczy 

(kwartał, rok) 

Planowane 
rozpoczęcie realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie całej 
inwestycji, jeśli 

dotyczy (kwartał, 
rok) 

Tworzenie 
inkubatorów 

przedsiębiorcz
ości na 

obszarze 
funkcjonalnym 

Dorzecza 
Biebrzy 

I 2003 I 2003 IV 2003 IV 2003 

Szacowany koszt zadania (w tys. zł): 
 

360 

Beneficjenci projektu Mieszkańcy gmin miejsko –wiejskich Dorzecza Biebrzy 

Warunki realizacji 
zadania 

odpowiednie fundusze 
współpraca samorządów gmin Dorzecza Biebrzy 

zainteresowanie tematem  bezpośrednich beneficjentów projektu 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  XXVIII

KARTA  ZADANIA/PROJEKTU  

Nazwa zadania Otworzenie linii kredytowych na nowe miejsca pracy 

Cele Stymulowanie rozwoju działalności gospodarczej sprzyjającej zmniejszeniu bezrobocia 

Podmiot odpowiedzialny za 
realizację zadania i podmioty 

współpracujące 
Urzędy Gmin obszaru funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy 

Lokalizacja Obszar funkcjonalny gmin Dorzecza Biebrzy, województwo podlaskie 

Spodziewane efekty realizacji zadania 

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania 

Otworzenie 150 linii kredytowych Powstanie 80 nowych podmiotów 
gospodarczych  

Powstanie 150 nowych podmiotów 
gospodarczych  

 Powstanie 350-420 nowych miejsc pracy Powstanie 550-600 nowych miejsc pracy 

1) wskaźników produktu: odnoszą się one do konkretnych zadań sfinansowanych w ramach Programu i są mierzone w 
jednostkach fizycznych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość MŚP, które uzyskały pomoc), 

2) wskaźników rezultatu: są one związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami zadania. Dostarczają informacji 
o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdraŜania programu u podmiotów uprawnionych, w chwili zakończenia 
realizacji inwestycji. Takie wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników fizycznych (skrócenie czasu podróŜy, 
zmniejszenie liczby wypadków drogowych, liczba nowych stanowisk pracy) lub finansowych (wielkość 
zainwestowanego kapitału prywatnego, zmniejszenie kosztów transportu itp.),  

3) wskaźników oddziaływania: odnoszą się do konsekwencji danego zadania, wykraczających poza natychmiastowe 
efekty dla podmiotów uprawnionych. Są mierzone po 3 i po 5 latach.   

Harmonogram realizacji 

Nazwa  zadania 

Planowane 
rozpoczęcie  

całej inwestycji, 
jeśli dotyczy 

(kwartał, rok) 

Planowane 
rozpoczęcie 

realizacji (kwartał, 
rok) 

Planowane 
zakończenie 

realizacji 
(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie całej 
inwestycji, jeśli 

dotyczy (kwartał, 
rok) 

Otworzenie linii kredytowych na 
nowe miejsca prac 

I  2004 I  2004 IV 2006 IV 2006 

Szacowany koszt zadania (w tys. zł): 
 

10 500 

Beneficjenci projektu Mieszkańcy 25 gmin obszaru funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy  

Warunki realizacji 

zadania 

 
-  odpowiednie fundusze  
- współpraca samorządów gmin Dorzecza Biebrzy 
- zainteresowanie tematem  bezpośrednich beneficjentów projektu 

 
 
 
 
 



 

  XXIX

KARTA  ZADANIA/PROJEKTU 

Nazwa zadania Jak załoŜyć i prowadzić przedsiębiorstwo – szkolenie  

Cele Wsparcie MŚP 

Podmiot odpowiedzialny za 
realizację zadania i 

podmioty współpracujące 
Urzędy Gmin obszaru funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy. 

Lokalizacja Obszar funkcjonalny gmin Dorzecza Biebrzy, województwo podlaskie 

Spodziewane efekty realizacji zadania 

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania 

Przeszkolenie 480 osób Wzrost świadomości na temat 
prowadzenia działalności gospodarczej 

w Unii Europejskiej o 15-20 % 

Przygotowanie przedsiębiorców  do 
prowadzenia nowoczesnej działalności 
gospodarczej po wejściu Polski do Unii 

Europejskiej 
Przekazanie wiedzy z 7 tematów 

z zakresu prowadzenia 
działalności gospodarczej 

Powstanie (100 ) nowych 
przedsiębiorstw. 

Wzrost jakości przedsiębiorstw 
gospodarczych  na obszarze objęty 

projektem o 30 % 
Przeprowadzenie 24 szkoleń po 

15 godzin lekcyjnych kaŜde 
Powstanie 200-300 nowych miejsc 

pracy 
Powstanie kolejnych nowych 100 miejsc 

pracy 

1) wskaźników produktu: odnoszą się one do konkretnych zadań sfinansowanych w ramach Programu i są mierzone w 
jednostkach fizycznych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość MŚP, które uzyskały pomoc), 

2) wskaźników rezultatu: są one związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami zadania. Dostarczają 
informacji o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdraŜania programu u podmiotów uprawnionych, w chwili 
zakończenia realizacji inwestycji. Takie wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników fizycznych (skrócenie czasu 
podróŜy, zmniejszenie liczby wypadków drogowych, liczba nowych stanowisk pracy) lub finansowych (wielkość 
zainwestowanego kapitału prywatnego, zmniejszenie kosztów transportu itp.),  

3) wskaźników oddziaływania: odnoszą się do konsekwencji danego zadania, wykraczających poza natychmiastowe 
efekty dla podmiotów uprawnionych. Są mierzone po 3 i po 5 latach.   

Harmonogram realizacji 

Nazwa  zadania 

Planowane 
rozpoczęcie  całej 
inwestycji, jeśli 

dotyczy (kwartał, 
rok) 

Planowane 
rozpoczęcie 
realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie 

realizacji 
(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie całej 
inwestycji, jeśli 

dotyczy (kwartał, 
rok) 

Jak załoŜyć i prowadzić 

przedsiębiorstwo – szkolenie 
III 2002 IV 2002 III 2009 IV 2009 

 Szacowany koszt zadania (w tys. zł):    
25 

Beneficjenci projektu gminy obszaru funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy 

Warunki realizacji 

zadania 
- odpowiednie fundusze 
-  współpraca samorządów gmin Dorzecza Biebrzy 

 
 



 

  XXX

KARTA  ZADANIA/PROJEKTU  

Nazwa zadania System współfinansowania  tworzenia nowych miejsc pracy dla osób 
niepełnosprawnych 

Cele Stymulowanie rozwoju działalności gospodarczej sprzyjającej zmniejszeniu bezrobocia 

Podmiot odpowiedzialny za 
realizację zadania i podmioty 

współpracujące 
Urzędy Gmin obszaru funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy 

Lokalizacja Obszar funkcjonalny gmin Dorzecza Biebrzy, województwo podlaskie 

Spodziewane efekty realizacji zadania 

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania 

Otworzenie 100 linii kredytowych Powstanie 20 nowych podmiotów 
gospodarczych  

Powstanie 35 nowych podmiotów 
gospodarczych  

 Powstanie 50-120 nowych miejsc pracy Powstanie 150 nowych miejsc pracy 

1) wskaźników produktu: odnoszą się one do konkretnych zadań sfinansowanych w ramach Programu i są mierzone w 
jednostkach fizycznych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość MŚP, które uzyskały pomoc), 

2) wskaźników rezultatu: są one związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami zadania. Dostarczają informacji 
o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdraŜania programu u podmiotów uprawnionych, w chwili zakończenia 
realizacji inwestycji. Takie wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników fizycznych (skrócenie czasu podróŜy, 
zmniejszenie liczby wypadków drogowych, liczba nowych stanowisk pracy) lub finansowych (wielkość 
zainwestowanego kapitału prywatnego, zmniejszenie kosztów transportu itp.),  

3) wskaźników oddziaływania: odnoszą się do konsekwencji danego zadania, wykraczających poza natychmiastowe 
efekty dla podmiotów uprawnionych. Są mierzone po 3 i po 5 latach.   

Harmonogram realizacji 

Nazwa  zadania 

Planowane 
rozpoczęcie  

całej inwestycji, 
jeśli dotyczy 

(kwartał, rok) 

Planowane 
rozpoczęcie 

realizacji (kwartał, 
rok) 

Planowane 
zakończenie 

realizacji 
(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie całej 
inwestycji, jeśli 

dotyczy (kwartał, 
rok) 

System współfinansowania  
tworzenia nowych miejsc pracy dla 
osób niepełnosprawnych 

I  2004 I  2004 IV 2006 IV 2006 

Szacowany koszt zadania (w tys. zł): 
 

8,5 

Beneficjenci projektu Mieszkańcy 25 gmin obszaru funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy  

Warunki realizacji 

zadania 

 
-  odpowiednie fundusze  
- współpraca samorządów gmin Dorzecza Biebrzy 
- zainteresowanie tematem  bezpośrednich beneficjentów projektu 

 
 
 
 
 
 
 



 

  XXXI

KARTA  ZADANIA/PROJEKTU  

Nazwa zadania Organizowanie robót publicznych 

Cele Przeciwdziałanie marginalizacji grup społecznych 

Podmiot odpowiedzialny za 
realizację zadania i podmioty 

współpracujące 
Urzędy Gmin obszaru funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy 

Lokalizacja Obszar funkcjonalny gmin Dorzecza Biebrzy, województwo podlaskie 

Spodziewane efekty realizacji zadania 

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania 

Organizowanie robót publicznych 
w 24 gminach 

Zmniejszenie bezrobocia  o 5% Przeciwdziałanie marginalizacji grup 
społecznych 

1) wskaźników produktu: odnoszą się one do konkretnych zadań sfinansowanych w ramach Programu i są mierzone w 
jednostkach fizycznych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość MŚP, które uzyskały pomoc), 

2) wskaźników rezultatu: są one związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami zadania. Dostarczają informacji 
o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdraŜania programu u podmiotów uprawnionych, w chwili zakończenia 
realizacji inwestycji. Takie wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników fizycznych (skrócenie czasu podróŜy, 
zmniejszenie liczby wypadków drogowych, liczba nowych stanowisk pracy) lub finansowych (wielkość 
zainwestowanego kapitału prywatnego, zmniejszenie kosztów transportu itp.),  

3) wskaźników oddziaływania: odnoszą się do konsekwencji danego zadania, wykraczających poza natychmiastowe 
efekty dla podmiotów uprawnionych. Są mierzone po 3 i po 5 latach.   

Harmonogram realizacji 

Nazwa  zadania 

Planowane 
rozpoczęcie  

całej inwestycji, 
jeśli dotyczy 

(kwartał, rok) 

Planowane 
rozpoczęcie 

realizacji (kwartał, 
rok) 

Planowane 
zakończenie 

realizacji 
(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie całej 
inwestycji, jeśli 

dotyczy (kwartał, 
rok) 

Organizowanie robót publicznych I  2004 I  2004 bezterminowo Bezterminowo 

Szacowany koszt zadania (w tys. zł): 
 

600 (rocznie) 

Beneficjenci projektu Mieszkańcy 25 gmin obszaru funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy  

Warunki realizacji 

zadania 

 
- odpowiednie fundusze  
- współpraca samorządów gmin Dorzecza Biebrzy 
- zainteresowanie tematem  bezpośrednich beneficjentów projektu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  XXXII

KARTA  ZADANIA/PROJEKTU 

Nazwa zadania Szkolenie producentów mleka 

Cele 
Przekazanie producentom mleka koniecznej wiedzy na temat wymogów sanitaryjno –

weterynaryjnych Unii Europejskiej. 

Podmiot odpowiedzialny za 
realizację zadania i 

podmioty współpracujące 
Urzędy Gmin obszaru funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy. 

Lokalizacja 
 

Obszar funkcjonalny gmin Dorzecza Biebrzy, województwo podlaskie 

Spodziewane efekty realizacji zadania 

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania 
Przeszkolenie 480 osób Poprawa warunków produkcji mleka o 

ok. 10 % 
Poprawa warunków produkcji mleka o 

ok. 20 % 
Przekazanie wiedzy z 7 tematów 

z zakresu produkcji mleka 
Wzrost świadomości rolników na temat 
rolnictwa w Unii Europejskiej o 15-20 

% 

Przygotowanie producentów mleka  do 
prowadzenia nowoczesnej produkcji 

rolnej po wejściu Polski do Unii 
Europejskiej 

Przeprowadzenie 24 szkoleń po 
15 godzin lekcyjnych kaŜde 

Wzrost jakości mleka na obszarze objęty 
projektem o 10 % 

Wzrost jakości mleka na obszarze objęty 
projektem o 30 % 

1. wskaźników produktu: odnoszą się one do konkretnych zadań sfinansowanych w ramach Programu i są mierzone w 
jednostkach fizycznych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość MŚP, które uzyskały pomoc), 
2. wskaźników rezultatu: są one związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami zadania. Dostarczają informacji o 
zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdraŜania programu u podmiotów uprawnionych, w chwili zakończenia realizacji 
inwestycji. Takie wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników fizycznych (skrócenie czasu podróŜy, zmniejszenie liczby 
wypadków drogowych, liczba nowych stanowisk pracy) lub finansowych (wielkość zainwestowanego kapitału prywatnego, 
zmniejszenie kosztów transportu itp.),  
3. wskaźników oddziaływania: odnoszą się do konsekwencji danego zadania, wykraczających poza natychmiastowe efekty 
dla podmiotów uprawnionych. Są mierzone po 3 i po 5 latach.   

Harmonogram realizacji 

Nazwa  
zadania 

Planowane rozpoczęcie  
całej inwestycji, jeśli dotyczy 

(kwartał, rok) 

Planowane 
rozpoczęcie realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie całej 
inwestycji, jeśli 

dotyczy (kwartał, 
rok) 

Szkolenie 
producentów 

mleka 
 

I 2003 I 2003 IV 2003 IV 2003 

Szacowany koszt zadania (w tys. zł): 
 

144 

Beneficjenci projektu 
25 grup 15-20 osobowe producentów mleka z 24 gmin obszaru funkcjonalnego Dorzecza 

Biebrzy 

Warunki realizacji 
zadania 

 
odpowiednie fundusze 

współpraca samorządów gmin Dorzecza Biebrzy 
zainteresowanie tematem szkolenia bezpośrednich beneficjentów projektu 

 
 
 
 
 



 

  XXXIII

KARTA  ZADANIA/PROJEKTU 

Nazwa zadania Szkolenie producentów bydła i trzody chlewnej 

Cele 
Przekazanie producentom  bydła i trzody chlewnej koniecznej wiedzy na temat wymogów 

sanitaryjno –weterynaryjnych Unii Europejskiej. 

Podmiot odpowiedzialny za 
realizację zadania i podmioty 

współpracujące 
Urzędy Gmin obszaru funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy 

Lokalizacja 
 

Obszar funkcjonalny gmin Dorzecza Biebrzy, województwo podlaskie 

Spodziewane efekty realizacji zadania 

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania 
Przeszkolenie 480 osób Poprawa warunków produkcji bydła i 

trzody chlewnej 
Poprawa warunków produkcji mięsa o 

ok. 20 % 
Przekazanie wiedzy z 7 tematów z 

zakresu produkcji mleka 
Wzrost świadomości rolników na temat 
rolnictwa w Unii Europejskiej o 15-20% 

Przygotowanie producentów  bydła i 
trzody chlewnej do prowadzenia 

nowoczesnej produkcji rolnej po wejściu 
Polski do Unii Europejskiej 

Przeprowadzenie 24 szkoleń po 15 
godzin lekcyjnych kaŜde 

Wzrost jakości  mięsa na obszarze 
objęty projektem o 10 % 

Wzrost jakości bydła i trzody chlewnej 
na obszarze objęty projektem o 30 % 

1. wskaźników produktu: odnoszą się one do konkretnych zadań sfinansowanych w ramach Programu i są mierzone w 
jednostkach fizycznych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość MŚP, które uzyskały pomoc), 
2. wskaźników rezultatu: są one związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami zadania. Dostarczają informacji o 
zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdraŜania programu u podmiotów uprawnionych, w chwili zakończenia realizacji 
inwestycji. Takie wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników fizycznych (skrócenie czasu podróŜy, zmniejszenie liczby 
wypadków drogowych, liczba nowych stanowisk pracy) lub finansowych (wielkość zainwestowanego kapitału prywatnego, 
zmniejszenie kosztów transportu itp.),  
3. wskaźników oddziaływania: odnoszą się do konsekwencji danego zadania, wykraczających poza natychmiastowe efekty 
dla podmiotów uprawnionych. Są mierzone po 3 i po 5 latach.   

Harmonogram realizacji 

Nazwa  zadania 
Planowane rozpoczęcie  

całej inwestycji, jeśli dotyczy 
(kwartał, rok) 

Planowane 
rozpoczęcie realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie całej 
inwestycji, jeśli 

dotyczy (kwartał, 
rok) 

Szkolenie 
producentów 
bydła i trzody 

chlewnej 

I 2003 I 2003 IV 2003 IV 2003 

Szacowany koszt zadania (w tys. zł): 144 

Beneficjenci projektu 
25 grup 15-20 osobowe producentów mleka z 25 gmin obszaru funkcjonalnego Dorzecza 

Biebrzy 

Warunki realizacji 
zadania 

 
odpowiednie fundusze 

współpraca samorządów gmin Dorzecza Biebrzy 
zainteresowanie tematem szkolenia bezpośrednich beneficjentów projektu 

 
 
 
 



 

  XXXIV

KARTA  ZADANIA/PROJEKTU 

Nazwa zadania System informacji turystycznej 

Cele Stworzenie systemu informacji turystycznej w celu promocji turystycznej regionu. 

Podmiot odpowiedzialny za 
realizację zadania i 

podmioty współpracujące 
Urzędy Gmin obszaru funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy 

Lokalizacja Obszar funkcjonalny gmin Dorzecza Biebrzy, województwo podlaskie 

Spodziewane efekty realizacji zadania 

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania 
Powstanie 10 punktów 
informacji turystycznej 

Powstanie ogólnodostępnego systemu 
informacji turystycznej 

Zmniejszenie odległości pomiędzy 
punktami informacji turystycznej w 

województwie 
Stworzenie 10 nowych miejsc 

pracy 
Zwiększenie dostępu do informacji 

turystycznej w regionie o 50% 
Wzrost ruchu turystycznego o 30% 

Promocja turystyczna regionu Powstanie 50 nowych miejsc pracy 
1. wskaźników produktu: odnoszą się one do konkretnych zadań sfinansowanych w ramach Programu i są mierzone w 
jednostkach fizycznych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość MŚP, które uzyskały pomoc), 
2. wskaźników rezultatu: są one związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami zadania. Dostarczają informacji o 
zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdraŜania programu u podmiotów uprawnionych, w chwili zakończenia realizacji 
inwestycji. Takie wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników fizycznych (skrócenie czasu podróŜy, zmniejszenie liczby 
wypadków drogowych, liczba nowych stanowisk pracy) lub finansowych (wielkość zainwestowanego kapitału prywatnego, 
zmniejszenie kosztów transportu itp.),  
3. wskaźników oddziaływania: odnoszą się do konsekwencji danego zadania, wykraczających poza natychmiastowe efekty 
dla podmiotów uprawnionych. Są mierzone po 3 i po 5 latach.   

Harmonogram realizacji 

Nazwa  
zadania 

Planowane rozpoczęcie  całej 
inwestycji, jeśli dotyczy 

(kwartał, rok) 

Planowane 
rozpoczęcie realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie całej 
inwestycji, jeśli 

dotyczy (kwartał, 
rok) 

System 
informacji 

turystycznej 
 

III 2003 III 2003 IV 2004 IV 2004 

Szacowany koszt zadania (w tys. zł): 250 

Beneficjenci projektu 

mieszkańcy obszaru funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy 
turyści przybywający w celu rekreacji i wypoczynku 

turyści przybywający w celu odwiedzenia BPN 

Warunki realizacji 
zadania 

 
odpowiednie fundusze 

współpraca samorządów gmin Dorzecza Biebrzy 
zainteresowanie tematem  bezpośrednich beneficjentów projektu 

 
 
 
 
 
 



 

  XXXV

KARTA  ZADANIA/PROJEKTU 

Nazwa zadania Wspieranie rozwoju agroturystyki w regionie 

Cele Rozwój agroturystyki, jako alternatywne źródło dochodów ludności wiejskiej 

Podmiot odpowiedzialny za 
realizację zadania i podmioty 

współpracujące 
Urzędy Gmin obszaru funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy 

Lokalizacja Obszar funkcjonalny gmin Dorzecza Biebrzy, województwo podlaskie 

Spodziewane efekty realizacji zadania 

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania 
Przeprowadzenie 24 szkoleń – jak 
załoŜyć i prowadzić gospodarstwo 

agroturystyczne 

Powstanie 20 gospodarstw 
agroturystycznych 

Powstanie 50 gospodarstw 
agroturystycznych 

Przeszkolenie 480 osób Powstanie 5 nowych punktów 
gastronomicznych 

Rozwój turystyczny regionu 

Pomoc w otworzeniu 20 
gospodarstw agroturystycznych i 5 

punktów gastronomicznych 

Wzrost ruchu turystycznego o 15% Powstanie 15 nowych punktów 
gastronomicznych 

Powstanie 40 nowych miejsc pracy Wzrost ruchu turystycznego o 25% 
Wzrost zainteresowania turystycznego 

Dorzeczem Biebrzy o 15% 
Powstanie 150 nowych miejsc pracy 

1. wskaźników produktu: odnoszą się one do konkretnych zadań sfinansowanych w ramach Programu i są mierzone w 
jednostkach fizycznych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość MŚP, które uzyskały pomoc), 
2. wskaźników rezultatu: są one związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami zadania. Dostarczają informacji o 
zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdraŜania programu u podmiotów uprawnionych, w chwili zakończenia realizacji 
inwestycji. Takie wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników fizycznych (skrócenie czasu podróŜy, zmniejszenie liczby 
wypadków drogowych, liczba nowych stanowisk pracy) lub finansowych (wielkość zainwestowanego kapitału prywatnego, 
zmniejszenie kosztów transportu itp.),  
3. wskaźników oddziaływania: odnoszą się do konsekwencji danego zadania, wykraczających poza natychmiastowe efekty 
dla podmiotów uprawnionych. Są mierzone po 3 i po 5 latach.   

Harmonogram realizacji 

Nazwa  zadania 
Planowane rozpoczęcie  

całej inwestycji, jeśli dotyczy 
(kwartał, rok) 

Planowane 
rozpoczęcie realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie całej 
inwestycji, jeśli 

dotyczy (kwartał, 
rok) 

Wspieranie 
rozwoju 

agroturystyki 
w regionie 

II 2003 II 2003 II 2005 II 2005 

Szacowany koszt zadania (w tys. zł): 350 

Beneficjenci projektu 
ludność obszaru funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy 

 

Warunki realizacji 
zadania 

odpowiednie fundusze 
współpraca samorządów gmin Dorzecza Biebrzy 

zainteresowanie tematem  bezpośrednich beneficjentów projektu 

 
 
 
 
 



 

  XXXVI

KARTA  ZADANIA/PROJEKTU 

Nazwa zadania Stymulowanie powstawania gabinetów lekarza rodzinnego 

Cele Zwiększenie jakości i dostępności usług słuŜby zdrowia i pomocy społecznej. 

Podmiot odpowiedzialny za 
realizację zadania i 

podmioty współpracujące 
Urzędy Gmin obszaru funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy. 

Lokalizacja Obszar funkcjonalny gmin Dorzecza Biebrzy, województwo podlaskie 

Spodziewane efekty realizacji zadania 

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania 

Powstanie 25 gabinetów lekarza 
rodzinnego 

Wzrost dostępu do placówek słuŜby 
zdrowia o 30% 

Powstanie 50 gabinetów lekarza 
rodzinnego 

  Wzrost jakości świadczonych usług 
medycznych w wyniku rozwoju 

konkurencji 

1) wskaźników produktu: odnoszą się one do konkretnych zadań sfinansowanych w ramach Programu i są mierzone w 
jednostkach fizycznych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość MŚP, które uzyskały pomoc), 

2) wskaźników rezultatu: są one związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami zadania. Dostarczają 
informacji o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdraŜania programu u podmiotów uprawnionych, w chwili 
zakończenia realizacji inwestycji. Takie wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników fizycznych (skrócenie czasu 
podróŜy, zmniejszenie liczby wypadków drogowych, liczba nowych stanowisk pracy) lub finansowych (wielkość 
zainwestowanego kapitału prywatnego, zmniejszenie kosztów transportu itp.),  

3) wskaźników oddziaływania: odnoszą się do konsekwencji danego zadania, wykraczających poza natychmiastowe 
efekty dla podmiotów uprawnionych. Są mierzone po 3 i po 5 latach.   

Harmonogram realizacji 

Nazwa  zadania 

Planowane 
rozpoczęcie  całej 
inwestycji, jeśli 

dotyczy (kwartał, 
rok) 

Planowane 
rozpoczęcie 
realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie 

realizacji 
(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie całej 
inwestycji, jeśli 

dotyczy (kwartał, 
rok) 

Jak Stymulowanie 
powstawania gabinetów 
lekarza rodzinnego 

 

III 2003 IV 2003 III 2004 IV 2004 

 Szacowany koszt zadania (w tys. zł): 25 

Beneficjenci projektu gminy obszaru funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy 

Warunki realizacji 

zadania 
- odpowiednie fundusze 
-  współpraca samorządów gmin Dorzecza Biebrzy 

 
 
 
 



 

  XXXVII  

KARTA  ZADANIA/PROJEKTU  

Nazwa zadania Dzień przyjęć lekarzy specjalistów 

Cele Zwiększenie jakości i dostępności usług słuŜby zdrowia i pomocy społecznej. 

Podmiot odpowiedzialny za 
realizację zadania i podmioty 

współpracujące 
Urzędy Gmin obszaru funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy 

Lokalizacja Obszar funkcjonalny gmin Dorzecza Biebrzy, województwo podlaskie 

Spodziewane efekty realizacji zadania 

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania 

Przyjęcie 10 000 osób w ciągu 
roku 

Wzrost dostępu do placówek słuŜby 
zdrowia o 30% 

Wzrost wykrywalności chorób w wyniku 
systematycznych badań profilaktycznych 

Dzień przyjęć lekarzy specjalistów 
raz na kwartał w kaŜdej gminie 

Wzrost wykrywalności chorób w 
wyniku systematycznych badań 

profilaktycznych o 50% 

Wzrost jakości świadczonych usług 
medycznych 

1) wskaźników produktu: odnoszą się one do konkretnych zadań sfinansowanych w ramach Programu i są mierzone w 
jednostkach fizycznych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość MŚP, które uzyskały pomoc), 

2) wskaźników rezultatu: są one związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami zadania. Dostarczają informacji 
o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdraŜania programu u podmiotów uprawnionych, w chwili zakończenia 
realizacji inwestycji. Takie wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników fizycznych (skrócenie czasu podróŜy, 
zmniejszenie liczby wypadków drogowych, liczba nowych stanowisk pracy) lub finansowych (wielkość 
zainwestowanego kapitału prywatnego, zmniejszenie kosztów transportu itp.), 

3) wskaźników oddziaływania: odnoszą się do konsekwencji danego zadania, wykraczających poza natychmiastowe 
efekty dla podmiotów uprawnionych. Są mierzone po 3 i po 5 latach. 

Harmonogram realizacji 

Nazwa  zadania 

Planowane 
rozpoczęcie  

całej inwestycji, 
jeśli dotyczy 

(kwartał, rok) 

Planowane 
rozpoczęcie 

realizacji (kwartał, 
rok) 

Planowane 
zakończenie 

realizacji 
(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie całej 
inwestycji, jeśli 

dotyczy (kwartał, 
rok) 

Dzień przyjęć lekarzy specjalistów I  2004 I  2004 Bezterminowo Bezterminowo 

Szacowany koszt zadania (w tys. zł): 
 

240 (rocznie) 

Beneficjenci projektu Mieszkańcy 25 gmin obszaru funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy 

Warunki realizacji 

zadania 

 
- odpowiednie fundusze 

- współpraca samorządów gmin Dorzecza Biebrzy 
- zainteresowanie tematem  bezpośrednich beneficjentów projektu 

 
 
 
 
 



 

  XXXVIII

KARTA  ZADANIA/PROJEKTU  

Nazwa zadania Program profilaktycznych badań zdrowotnych 

Cele Zwiększenie jakości i dostępności usług słuŜby zdrowia i pomocy społecznej. 

Podmiot odpowiedzialny za 
realizację zadania i podmioty 

współpracujące 
Urzędy Gmin obszaru funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy 

Lokalizacja Obszar funkcjonalny gmin Dorzecza Biebrzy, województwo podlaskie 

Spodziewane efekty realizacji zadania 

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania 

Przeprowadzenie badań 10000 
osób w ciągu roku 

Wzrost dostępu do placówek słuŜby 
zdrowia o 30% 

Wzrost wykrywalności chorób w wyniku 
systematycznych badań profilaktycznych 

Dzień badań profilaktycznych raz 
na kwartał w kaŜdej gminie 

Wzrost wykrywalności chorób w 
wyniku systematycznych badań 

profilaktycznych o 50% 

Wzrost jakości świadczonych usług 
medycznych  

1) wskaźników produktu: odnoszą się one do konkretnych zadań sfinansowanych w ramach Programu i są mierzone w 
jednostkach fizycznych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość MŚP, które uzyskały pomoc), 

2) wskaźników rezultatu: są one związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami zadania. Dostarczają informacji 
o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdraŜania programu u podmiotów uprawnionych, w chwili zakończenia 
realizacji inwestycji. Takie wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników fizycznych (skrócenie czasu podróŜy, 
zmniejszenie liczby wypadków drogowych, liczba nowych stanowisk pracy) lub finansowych (wielkość 
zainwestowanego kapitału prywatnego, zmniejszenie kosztów transportu itp.),  

3) wskaźników oddziaływania: odnoszą się do konsekwencji danego zadania, wykraczających poza natychmiastowe 
efekty dla podmiotów uprawnionych. Są mierzone po 3 i po 5 latach.   

Harmonogram realizacji 

Nazwa  zadania 

Planowane 
rozpoczęcie  

całej inwestycji, 
jeśli dotyczy 

(kwartał, rok) 

Planowane 
rozpoczęcie 

realizacji (kwartał, 
rok) 

Planowane 
zakończenie 

realizacji 
(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie całej 
inwestycji, jeśli 

dotyczy (kwartał, 
rok) 

Program profilaktycznych 
badań zdrowotnych 

I  2004 I  2004 Bezterminowo Bezterminowo 

Szacowany koszt zadania (w tys. zł): 
 

440 (rocznie) 

Beneficjenci projektu Mieszkańcy 25 gmin obszaru funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy  

Warunki realizacji 

zadania 

 
- odpowiednie fundusze  
- współpraca samorządów gmin Dorzecza Biebrzy 
- zainteresowanie tematem  bezpośrednich beneficjentów projektu 

 
 
 
 
 
 



 

  XXXIX

 

KARTA  ZADANIA/PROJEKTU  

Nazwa zadania Rozwiązanie problemów dotyczących niedoinwestowania bazy oświatowo-
dydaktycznej 

Cele Unowocześnienie bazy oświatowo-dydaktycznej. 

Podmiot odpowiedzialny za 
realizację zadania i podmioty 

współpracujące 
Urzędy Gmin obszaru funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy 

Lokalizacja Obszar funkcjonalny gmin Dorzecza Biebrzy, województwo podlaskie 

Spodziewane efekty realizacji zadania 

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania 

Unowocześnienie 24 placówek 
oświatowych  

Wzrost jakości warunków kształcenia o 
30% 

Wzrost jakości kształcenia stopnia 
podstawowego i gimnazjalnego o 35% 

 Wzrost jakości kształcenia stopnia 
podstawowego i gimnazjalnego o 25% 

Wzrost jakości warunków kształcenia  o 
50 % 

1) wskaźników produktu: odnoszą się one do konkretnych zadań sfinansowanych w ramach Programu i są mierzone w 
jednostkach fizycznych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość MŚP, które uzyskały pomoc), 

2) wskaźników rezultatu: są one związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami zadania. Dostarczają informacji 
o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdraŜania programu u podmiotów uprawnionych, w chwili zakończenia 
realizacji inwestycji. Takie wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników fizycznych (skrócenie czasu podróŜy, 
zmniejszenie liczby wypadków drogowych, liczba nowych stanowisk pracy) lub finansowych (wielkość 
zainwestowanego kapitału prywatnego, zmniejszenie kosztów transportu itp.),  

3) wskaźników oddziaływania: odnoszą się do konsekwencji danego zadania, wykraczających poza natychmiastowe 
efekty dla podmiotów uprawnionych. Są mierzone po 3 i po 5 latach.   

Harmonogram realizacji 

Nazwa  zadania 

Planowane 
rozpoczęcie  

całej inwestycji, 
jeśli dotyczy 

(kwartał, rok) 

Planowane 
rozpoczęcie 

realizacji (kwartał, 
rok) 

Planowane 
zakończenie 

realizacji 
(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie całej 
inwestycji, jeśli 

dotyczy (kwartał, 
rok) 

Rozwiązanie problemów 
dotyczących niedoinwestowania 
bazy oświatowo-dydaktyczne 

I  2004 I  2004 IV 2007 IV 2007 

Szacowany koszt zadania (w tys. zł): 
 

1 440 

Beneficjenci projektu Mieszkańcy 25 gmin obszaru funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy  

Warunki realizacji 

zadania 

 
- odpowiednie fundusze  
- współpraca samorządów gmin Dorzecza Biebrzy 
- zainteresowanie tematem  bezpośrednich beneficjentów projektu 

 
 
 
 



 

  XL 

KARTA  ZADANIA/PROJEKTU  

Nazwa zadania Akcja „Sponsor mojej szkoły” 

Cele Unowocześnienie bazy oświatowo-dydaktycznej. 

Podmiot odpowiedzialny za 
realizację zadania i podmioty 

współpracujące 
Urzędy Gmin obszaru funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy 

Lokalizacja Obszar funkcjonalny gmin Dorzecza Biebrzy, województwo podlaskie 

Spodziewane efekty realizacji zadania 

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania 

Znalezienie sponsorów dla 10 
szkół 

Wzrost jakości warunków kształcenia o 
10% 

Wzrost jakości kształcenia stopnia 
podstawowego i gimnazjalnego o 10% 

 Wzrost jakości kształcenia stopnia 
podstawowego i gimnazjalnego o 5% 

Wzrost jakości warunków kształcenia  o 
15 % 

1) wskaźników produktu: odnoszą się one do konkretnych zadań sfinansowanych w ramach Programu i są mierzone w 
jednostkach fizycznych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość MŚP, które uzyskały pomoc), 

2) wskaźników rezultatu: są one związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami zadania. Dostarczają informacji 
o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdraŜania programu u podmiotów uprawnionych, w chwili zakończenia 
realizacji inwestycji. Takie wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników fizycznych (skrócenie czasu podróŜy, 
zmniejszenie liczby wypadków drogowych, liczba nowych stanowisk pracy) lub finansowych (wielkość 
zainwestowanego kapitału prywatnego, zmniejszenie kosztów transportu itp.),  

3) wskaźników oddziaływania: odnoszą się do konsekwencji danego zadania, wykraczających poza natychmiastowe 
efekty dla podmiotów uprawnionych. Są mierzone po 3 i po 5 latach.   

Harmonogram realizacji 

Nazwa  zadania 

Planowane 
rozpoczęcie  

całej inwestycji, 
jeśli dotyczy 

(kwartał, rok) 

Planowane 
rozpoczęcie 

realizacji (kwartał, 
rok) 

Planowane 
zakończenie 

realizacji 
(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie całej 
inwestycji, jeśli 

dotyczy (kwartał, 
rok) 

Akcja „Sponsor mojej szkoły” I  2004 I  2004 IV 2007 IV 2007 

Szacowany koszt zadania (w tys. zł): 
 

40 

Beneficjenci projektu Mieszkańcy 25 gmin obszaru funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy  

Warunki realizacji 

zadania 

 
- odpowiednie fundusze  
- współpraca samorządów gmin Dorzecza Biebrzy 
- zainteresowanie tematem  bezpośrednich beneficjentów projektu 

 
 
 
 
 
 
 



 

  XLI

KARTA  ZADANIA/PROJEKTU  

Nazwa zadania Program „Internet w kaŜdej szkole” 

Cele Unowocześnienie bazy oświatowo-dydaktycznej. 

Podmiot odpowiedzialny za 
realizację zadania i podmioty 

współpracujące 
Urzędy Gmin obszaru funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy 

Lokalizacja Obszar funkcjonalny gmin Dorzecza Biebrzy, województwo podlaskie 

Spodziewane efekty realizacji zadania 

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania 

Podłączenie Internetu 70 szkół Wzrost jakości warunków kształcenia o 
25% 

Wzrost jakości kształcenia stopnia 
podstawowego i gimnazjalnego o 50% 

 Wzrost jakości kształcenia stopnia 
podstawowego i gimnazjalnego o 35% 

Wzrost jakości warunków kształcenia  o 
45 % 

1) wskaźników produktu: odnoszą się one do konkretnych zadań sfinansowanych w ramach Programu i są mierzone w 
jednostkach fizycznych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość MŚP, które uzyskały pomoc), 

2) wskaźników rezultatu: są one związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami zadania. Dostarczają informacji 
o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdraŜania programu u podmiotów uprawnionych, w chwili zakończenia 
realizacji inwestycji. Takie wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników fizycznych (skrócenie czasu podróŜy, 
zmniejszenie liczby wypadków drogowych, liczba nowych stanowisk pracy) lub finansowych (wielkość 
zainwestowanego kapitału prywatnego, zmniejszenie kosztów transportu itp.),  

3) wskaźników oddziaływania: odnoszą się do konsekwencji danego zadania, wykraczających poza natychmiastowe 
efekty dla podmiotów uprawnionych. Są mierzone po 3 i po 5 latach.   

Harmonogram realizacji 

Nazwa  zadania 

Planowane 
rozpoczęcie  

całej inwestycji, 
jeśli dotyczy 

(kwartał, rok) 

Planowane 
rozpoczęcie 

realizacji (kwartał, 
rok) 

Planowane 
zakończenie 

realizacji 
(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie całej 
inwestycji, jeśli 

dotyczy (kwartał, 
rok) 

Program Internet w kaŜdej szkole I  2004 I  2004 IV 2007 IV 2007 

Szacowany koszt zadania (w tys. zł): 
 

4000 

Beneficjenci projektu Mieszkańcy 25 gmin obszaru funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy  

Warunki realizacji 

zadania 

 
- odpowiednie fundusze  
- współpraca samorządów gmin Dorzecza Biebrzy 
- zainteresowanie tematem  bezpośrednich beneficjentów projektu 

 
 
 
 
 
 
 



 

  XLII

KARTA  ZADANIA/PROJEKTU 

Nazwa zadania System informacji obywatelskiej 

Cele Budowa społeczeństwa obywatelskiego 

Podmiot odpowiedzialny za 
realizację zadania i podmioty 

współpracujące 
Urzędy Gmin obszaru funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy 

Lokalizacja Obszar funkcjonalny gmin Dorzecza Biebrzy, województwo podlaskie 

Spodziewane efekty realizacji zadania 

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania 
Powstanie 24 punktów dyŜurnych 

informacji obywatelskiej 
Powstanie 10 organizacji 

pozarządowych 
Powstanie 25 organizacji 

pozarządowych 
2-3 godzinne dyŜury 2 razy w 

tygodniu punktu porad 
obywatelskich w kaŜdej 

miejscowości 

Wzrost zainteresowania społeczności 
lokalnych sprawami publicznymi o 25% 

Wzrost zainteresowania społeczności 
lokalnych sprawami publicznymi o 50% 

Korzystanie z usług punktu porad 
obywatelskich przez  

1 500 osób 

Wzrost  udziału mieszkańców w Ŝyciu 
lokalnym i publicznym o 20 % 

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego 
 Wzrost  udziału mieszkańców w Ŝyciu 
lokalnym i publicznym o 40 % 

1) wskaźników produktu: odnoszą się one do konkretnych zadań sfinansowanych w ramach Programu i są mierzone w 
jednostkach fizycznych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość MŚP, które uzyskały pomoc), 

2) wskaźników rezultatu: są one związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami zadania. Dostarczają informacji 
o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdraŜania programu u podmiotów uprawnionych, w chwili zakończenia 
realizacji inwestycji. Takie wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników fizycznych (skrócenie czasu podróŜy, 
zmniejszenie liczby wypadków drogowych, liczba nowych stanowisk pracy) lub finansowych (wielkość 
zainwestowanego kapitału prywatnego, zmniejszenie kosztów transportu itp.),  

3). wskaźników oddziaływania: odnoszą się do konsekwencji danego zadania, wykraczających poza natychmiastowe efekty     
dla podmiotów uprawnionych. Są mierzone po 3 i po 5 latach.   

Harmonogram realizacji 

Nazwa  zadania 
Planowane rozpoczęcie  

całej inwestycji, jeśli dotyczy 
(kwartał, rok) 

Planowane 
rozpoczęcie realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie całej 
inwestycji, jeśli 

dotyczy (kwartał, 
rok) 

System 
informacji 

obywatelskiej 
I  2004 I  2004 Bezterminowo Bezterminowo 

Szacowany koszt zadania (w tys. zł): 

 
240 

Beneficjenci projektu Mieszkańcy 25 gmin obszaru funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy 

Warunki realizacji 
zadania 

 
odpowiednie fundusze 

współpraca samorządów gmin Dorzecza Biebrzy 
zainteresowanie tematem  bezpośrednich beneficjentów projektu 

 
 
 
 



 

  XLIII

 

KARTA  ZADANIA/PROJEKTU  

Nazwa zadania Organizacja patroli społecznych 

Cele Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców 

Podmiot odpowiedzialny za 
realizację zadania i podmioty 

współpracujące 
Urzędy Gmin obszaru funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy 

Lokalizacja Obszar funkcjonalny gmin Dorzecza Biebrzy, województwo podlaskie 

Spodziewane efekty realizacji zadania 

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania 

Zorganizowanie 50 patroli 
społecznych 

Zwiększenie bezpieczeństwa 
mieszkańców o 25% 

Zwiększenie bezpieczeństwa 
mieszkańców o 40% 

1) wskaźników produktu: odnoszą się one do konkretnych zadań sfinansowanych w ramach Programu i są mierzone w 
jednostkach fizycznych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość MŚP, które uzyskały pomoc), 

2) wskaźników rezultatu: są one związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami zadania. Dostarczają informacji 
o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdraŜania programu u podmiotów uprawnionych, w chwili zakończenia 
realizacji inwestycji. Takie wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników fizycznych (skrócenie czasu podróŜy, 
zmniejszenie liczby wypadków drogowych, liczba nowych stanowisk pracy) lub finansowych (wielkość 
zainwestowanego kapitału prywatnego, zmniejszenie kosztów transportu itp.),  

3) wskaźników oddziaływania: odnoszą się do konsekwencji danego zadania, wykraczających poza natychmiastowe 
efekty dla podmiotów uprawnionych. Są mierzone po 3 i po 5 latach.   

Harmonogram realizacji 

Nazwa  zadania 

Planowane 
rozpoczęcie  

całej inwestycji, 
jeśli dotyczy 

(kwartał, rok) 

Planowane 
rozpoczęcie 

realizacji (kwartał, 
rok) 

Planowane 
zakończenie 

realizacji 
(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie całej 
inwestycji, jeśli 

dotyczy (kwartał, 
rok) 

Organizacja patroli społecznych I  2004 I  2004 IV 2005 IV 2005 

Szacowany koszt zadania (w tys. zł): 
 

35 

Beneficjenci projektu Mieszkańcy 25 gmin obszaru funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy  

Warunki realizacji 

zadania 

 
- odpowiednie fundusze  
- współpraca samorządów gmin Dorzecza Biebrzy 
- zainteresowanie tematem  bezpośrednich beneficjentów projektu 

 
 
 
 
 
 
 



 

  XLIV

 

KARTA  ZADANIA/PROJEKTU  

Nazwa zadania Program „Bezpieczna gmina” 

Cele Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców 

Podmiot odpowiedzialny za 
realizację zadania i podmioty 

współpracujące 
Urzędy Gmin obszaru funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy 

Lokalizacja Obszar funkcjonalny gmin Dorzecza Biebrzy, województwo podlaskie 

Spodziewane efekty realizacji zadania 

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania 

Przeprowadzenie rocznie 25 akcji 
promocyjnych 

Zwiększenie bezpieczeństwa 
mieszkańców o 15% 

Zwiększenie bezpieczeństwa 
mieszkańców o 20% 

1) wskaźników produktu: odnoszą się one do konkretnych zadań sfinansowanych w ramach Programu i są mierzone w 
jednostkach fizycznych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość MŚP, które uzyskały pomoc), 

2) wskaźników rezultatu: są one związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami zadania. Dostarczają informacji 
o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdraŜania programu u podmiotów uprawnionych, w chwili zakończenia 
realizacji inwestycji. Takie wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników fizycznych (skrócenie czasu podróŜy, 
zmniejszenie liczby wypadków drogowych, liczba nowych stanowisk pracy) lub finansowych (wielkość 
zainwestowanego kapitału prywatnego, zmniejszenie kosztów transportu itp.),  

3) wskaźników oddziaływania: odnoszą się do konsekwencji danego zadania, wykraczających poza natychmiastowe 
efekty dla podmiotów uprawnionych. Są mierzone po 3 i po 5 latach.   

Harmonogram realizacji 

Nazwa  zadania 

Planowane 
rozpoczęcie  

całej inwestycji, 
jeśli dotyczy 

(kwartał, rok) 

Planowane 
rozpoczęcie 

realizacji (kwartał, 
rok) 

Planowane 
zakończenie 

realizacji 
(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie całej 
inwestycji, jeśli 

dotyczy (kwartał, 
rok) 

Program bezpieczna gmina I  2004 I  2004 IV 2005 IV 2005 

Szacowany koszt zadania (w tys. zł): 
 

35 

Beneficjenci projektu Mieszkańcy 25 gmin obszaru funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy  

Warunki realizacji 

zadania 

 
- odpowiednie fundusze  
- współpraca samorządów gmin Dorzecza Biebrzy 
- zainteresowanie tematem  bezpośrednich beneficjentów projektu 

 
 
 
 
 
 
 



 

  XLV

 

KARTA  ZADANIA/PROJEKTU  

Nazwa zadania Akcja promocyjna „Uwaga ogień”  

Cele Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców 

Podmiot odpowiedzialny za 
realizację zadania i podmioty 

współpracujące 
Urzędy Gmin obszaru funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy 

Lokalizacja Obszar funkcjonalny gmin Dorzecza Biebrzy, województwo podlaskie 

Spodziewane efekty realizacji zadania 

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania 

Przeprowadzenie rocznie 25 akcji 
promocyjnych 

Zwiększenie bezpieczeństwa 
mieszkańców o 15% 

Zwiększenie bezpieczeństwa 
mieszkańców o 20% 

 Zmniejszenie ilości poŜarów o 5%  

1) wskaźników produktu: odnoszą się one do konkretnych zadań sfinansowanych w ramach Programu i są mierzone w 
jednostkach fizycznych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość MŚP, które uzyskały pomoc), 

2) wskaźników rezultatu: są one związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami zadania. Dostarczają informacji 
o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdraŜania programu u podmiotów uprawnionych, w chwili zakończenia 
realizacji inwestycji. Takie wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników fizycznych (skrócenie czasu podróŜy, 
zmniejszenie liczby wypadków drogowych, liczba nowych stanowisk pracy) lub finansowych (wielkość 
zainwestowanego kapitału prywatnego, zmniejszenie kosztów transportu itp.),  

3) wskaźników oddziaływania: odnoszą się do konsekwencji danego zadania, wykraczających poza natychmiastowe 
efekty dla podmiotów uprawnionych. Są mierzone po 3 i po 5 latach.   

Harmonogram realizacji 

Nazwa  zadania 

Planowane 
rozpoczęcie  

całej inwestycji, 
jeśli dotyczy 

(kwartał, rok) 

Planowane 
rozpoczęcie 

realizacji (kwartał, 
rok) 

Planowane 
zakończenie 

realizacji 
(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie całej 
inwestycji, jeśli 

dotyczy (kwartał, 
rok) 

Akcja promocyjna „Uwaga ogień” I  2004 I  2004 IV 2004 IV 2004 

Szacowany koszt zadania (w tys. zł): 
 

35 

Beneficjenci projektu Mieszkańcy 25 gmin obszaru funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy  

Warunki realizacji 

zadania 

 
- odpowiednie fundusze  
- współpraca samorządów gmin Dorzecza Biebrzy 
- zainteresowanie tematem  bezpośrednich beneficjentów projektu 

 

 
 
 
 
 



 

  XLVI

KARTA  ZADANIA/PROJEKTU  

Nazwa zadania Projekt „Bezpieczna szkoła” 

Cele Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców 

Podmiot odpowiedzialny za 
realizację zadania i podmioty 

współpracujące 
Urzędy Gmin obszaru funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy 

Lokalizacja Obszar funkcjonalny gmin Dorzecza Biebrzy, województwo podlaskie 

Spodziewane efekty realizacji zadania 

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania 

Przeprowadzenie rocznie 50 akcji 
promocyjno – uświadamiających 

rodziców, nauczycieli i dzieci 

Zwiększenie bezpieczeństwa w szkołach 
o 10% 

Zwiększenie bezpieczeństwa w szkołach 
o 20% 

1) wskaźników produktu: odnoszą się one do konkretnych zadań sfinansowanych w ramach Programu i są mierzone w 
jednostkach fizycznych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość MŚP, które uzyskały pomoc), 

2) wskaźników rezultatu: są one związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami zadania. Dostarczają informacji 
o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdraŜania programu u podmiotów uprawnionych, w chwili zakończenia 
realizacji inwestycji. Takie wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników fizycznych (skrócenie czasu podróŜy, 
zmniejszenie liczby wypadków drogowych, liczba nowych stanowisk pracy) lub finansowych (wielkość 
zainwestowanego kapitału prywatnego, zmniejszenie kosztów transportu itp.),  

3) wskaźników oddziaływania: odnoszą się do konsekwencji danego zadania, wykraczających poza natychmiastowe 
efekty dla podmiotów uprawnionych. Są mierzone po 3 i po 5 latach.   

Harmonogram realizacji 

Nazwa  zadania 

Planowane 
rozpoczęcie  

całej inwestycji, 
jeśli dotyczy 

(kwartał, rok) 

Planowane 
rozpoczęcie 

realizacji (kwartał, 
rok) 

Planowane 
zakończenie 

realizacji 
(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie całej 
inwestycji, jeśli 

dotyczy (kwartał, 
rok) 

Projekt bezpieczna szkoła I  2004 I  2004 IV 2005 IV 2005 

Szacowany koszt zadania (w tys. zł): 
 

50 

Beneficjenci projektu Mieszkańcy 25 gmin obszaru funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy  

Warunki realizacji 

zadania 

 
- odpowiednie fundusze  
- współpraca samorządów gmin Dorzecza Biebrzy 
- zainteresowanie tematem  bezpośrednich beneficjentów projektu 

 
 
 
 
 
 



 

  XLVII

KARTA  ZADANIA/PROJEKTU  

Nazwa zadania Kursy językowe w gminach 

Cele Rozwój kształcenia ustawicznego 

Podmiot odpowiedzialny za 
realizację zadania i podmioty 

współpracujące 
Urzędy Gmin obszaru funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy 

Lokalizacja Obszar funkcjonalny gmin Dorzecza Biebrzy, województwo podlaskie 

Spodziewane efekty realizacji zadania 

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania 

Uruchomienie 12 kursów 
językowych 

Zwiększenie dostępności do kształcenia 
ustawicznego  o 10% 

Rozwój intelektualny mieszkańców  
gmin   

1) wskaźników produktu: odnoszą się one do konkretnych zadań sfinansowanych w ramach Programu i są mierzone w 
jednostkach fizycznych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość MŚP, które uzyskały pomoc), 

2) wskaźników rezultatu: są one związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami zadania. Dostarczają informacji 
o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdraŜania programu u podmiotów uprawnionych, w chwili zakończenia 
realizacji inwestycji. Takie wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników fizycznych (skrócenie czasu podróŜy, 
zmniejszenie liczby wypadków drogowych, liczba nowych stanowisk pracy) lub finansowych (wielkość 
zainwestowanego kapitału prywatnego, zmniejszenie kosztów transportu itp.),  

3) wskaźników oddziaływania: odnoszą się do konsekwencji danego zadania, wykraczających poza natychmiastowe 
efekty dla podmiotów uprawnionych. Są mierzone po 3 i po 5 latach.   

Harmonogram realizacji 

Nazwa  zadania 

Planowane 
rozpoczęcie  

całej inwestycji, 
jeśli dotyczy 

(kwartał, rok) 

Planowane 
rozpoczęcie 

realizacji (kwartał, 
rok) 

Planowane 
zakończenie 

realizacji 
(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie całej 
inwestycji, jeśli 

dotyczy (kwartał, 
rok) 

Kursy językowe w gminach I  2004 I  2004 IV 2004 IV 2004 

Szacowany koszt zadania (w tys. zł): 
 

600 

Beneficjenci projektu Mieszkańcy 25 gmin obszaru funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy  

Warunki realizacji 

zadania 

 
- odpowiednie fundusze  
- współpraca samorządów gmin Dorzecza Biebrzy 
- zainteresowanie tematem  bezpośrednich beneficjentów projektu 

 
 
 
 
 
 
 



 

  XLVIII  

KARTA  ZADANIA/PROJEKTU  

Nazwa zadania Tworzenia placówek Ludowych Uniwersytetów Katolickich 

Cele Rozwój kształcenia ustawicznego 

Podmiot odpowiedzialny za 
realizację zadania i podmioty 

współpracujące 
Urzędy Gmin obszaru funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy 

Lokalizacja Obszar funkcjonalny gmin Dorzecza Biebrzy, województwo podlaskie 

Spodziewane efekty realizacji zadania 

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania 

Uruchomienie 12 placówek LUK Zwiększenie dostępności do kształcenia 
ustawicznego  o 10% 

Rozwój intelektualny mieszkańców  
gmin   

1) wskaźników produktu: odnoszą się one do konkretnych zadań sfinansowanych w ramach Programu i są mierzone w 
jednostkach fizycznych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość MŚP, które uzyskały pomoc), 

2) wskaźników rezultatu: są one związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami zadania. Dostarczają informacji 
o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdraŜania programu u podmiotów uprawnionych, w chwili zakończenia 
realizacji inwestycji. Takie wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników fizycznych (skrócenie czasu podróŜy, 
zmniejszenie liczby wypadków drogowych, liczba nowych stanowisk pracy) lub finansowych (wielkość 
zainwestowanego kapitału prywatnego, zmniejszenie kosztów transportu itp.),  

3) wskaźników oddziaływania: odnoszą się do konsekwencji danego zadania, wykraczających poza natychmiastowe 
efekty dla podmiotów uprawnionych. Są mierzone po 3 i po 5 latach.   

Harmonogram realizacji 

Nazwa  zadania 

Planowane 
rozpoczęcie  

całej inwestycji, 
jeśli dotyczy 

(kwartał, rok) 

Planowane 
rozpoczęcie 

realizacji (kwartał, 
rok) 

Planowane 
zakończenie 

realizacji 
(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie całej 
inwestycji, jeśli 

dotyczy (kwartał, 
rok) 

Tworzenia placówek Ludowych 
Uniwersytetów Katolickich 

I  2004 I  2004 IV 2005 IV 2005 

Szacowany koszt zadania (w tys. zł): 
 

500 

Beneficjenci projektu Mieszkańcy 25 gmin obszaru funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy  

Warunki realizacji 

zadania 

 
- odpowiednie fundusze  
- współpraca samorządów gmin Dorzecza Biebrzy 
- zainteresowanie tematem  bezpośrednich beneficjentów projektu 

 
 
 
 
 
 
 



 

  XLIX

KARTA  ZADANIA/PROJEKTU  

Nazwa zadania Powstanie oddziałów Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Cele Rozwój kształcenia ustawicznego 

Podmiot odpowiedzialny za 
realizację zadania i podmioty 

współpracujące 
Urzędy Gmin obszaru funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy 

Lokalizacja Obszar funkcjonalny gmin Dorzecza Biebrzy, województwo podlaskie 

Spodziewane efekty realizacji zadania 

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania 

Uruchomienie 3 placówek UTW Zwiększenie dostępności do kształcenia 
ustawicznego  o 5% 

Rozwój intelektualny mieszkańców  
gmin   

1) wskaźników produktu: odnoszą się one do konkretnych zadań sfinansowanych w ramach Programu i są mierzone w 
jednostkach fizycznych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość MŚP, które uzyskały pomoc), 

2) wskaźników rezultatu: są one związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami zadania. Dostarczają informacji 
o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdraŜania programu u podmiotów uprawnionych, w chwili zakończenia 
realizacji inwestycji. Takie wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników fizycznych (skrócenie czasu podróŜy, 
zmniejszenie liczby wypadków drogowych, liczba nowych stanowisk pracy) lub finansowych (wielkość 
zainwestowanego kapitału prywatnego, zmniejszenie kosztów transportu itp.),  

3) wskaźników oddziaływania: odnoszą się do konsekwencji danego zadania, wykraczających poza natychmiastowe 
efekty dla podmiotów uprawnionych. Są mierzone po 3 i po 5 latach.   

Harmonogram realizacji 

Nazwa  zadania 

Planowane 
rozpoczęcie  

całej inwestycji, 
jeśli dotyczy 

(kwartał, rok) 

Planowane 
rozpoczęcie 

realizacji (kwartał, 
rok) 

Planowane 
zakończenie 

realizacji 
(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie całej 
inwestycji, jeśli 

dotyczy (kwartał, 
rok) 

Powstanie oddziałów 
Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku 

I  2004 I  2004 IV 2005 IV 2005 

Szacowany koszt zadania (w tys. zł): 
 

90 

Beneficjenci projektu Mieszkańcy 25 gmin obszaru funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy  

Warunki realizacji 

zadania 

 
- odpowiednie fundusze  
- współpraca samorządów gmin Dorzecza Biebrzy 
- zainteresowanie tematem  bezpośrednich beneficjentów projektu 

 
 
 
 
 



 

  L

 
 

KARTA  ZADANIA/PROJEKTU  

Nazwa zadania Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych 

Cele Stymulowanie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 

Podmiot odpowiedzialny za 
realizację zadania i podmioty 

współpracujące 
Urzędy Gmin obszaru funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy 

Lokalizacja Obszar funkcjonalny gmin Dorzecza Biebrzy, województwo podlaskie 

Spodziewane efekty realizacji zadania 

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania 

Szkolenie potencjalnych 
przedstawicieli organizacji 

pozarządowych – 150-200 osób 

Utworzenie 10 organizacji 
pozarządowych 

Wzrost aktywności i świadomości 
społecznej mieszkańców gmin 

1) wskaźników produktu: odnoszą się one do konkretnych zadań sfinansowanych w ramach Programu i są mierzone w 
jednostkach fizycznych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość MŚP, które uzyskały pomoc), 

2) wskaźników rezultatu: są one związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami zadania. Dostarczają informacji 
o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdraŜania programu u podmiotów uprawnionych, w chwili zakończenia 
realizacji inwestycji. Takie wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników fizycznych (skrócenie czasu podróŜy, 
zmniejszenie liczby wypadków drogowych, liczba nowych stanowisk pracy) lub finansowych (wielkość 
zainwestowanego kapitału prywatnego, zmniejszenie kosztów transportu itp.),  

3) wskaźników oddziaływania: odnoszą się do konsekwencji danego zadania, wykraczających poza natychmiastowe 
efekty dla podmiotów uprawnionych. Są mierzone po 3 i po 5 latach.   

Harmonogram realizacji 

Nazwa  zadania 

Planowane 
rozpoczęcie  

całej inwestycji, 
jeśli dotyczy 

(kwartał, rok) 

Planowane 
rozpoczęcie 

realizacji (kwartał, 
rok) 

Planowane 
zakończenie 

realizacji 
(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie całej 
inwestycji, jeśli 

dotyczy (kwartał, 
rok) 

Wspieranie rozwoju 
organizacji 
pozarządowych 

I  2004 I  2004 IV 2005 IV 2005 

Szacowany koszt zadania (w tys. zł): 
 

190 

Beneficjenci projektu Mieszkańcy 25 gmin obszaru funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy  

Warunki realizacji 

zadania 

 
- odpowiednie fundusze  
- współpraca samorządów gmin Dorzecza Biebrzy 
- zainteresowanie tematem  bezpośrednich beneficjentów projektu 

 
 
 



 

  LI  

 
 
 
 

KARTA  ZADANIA/PROJEKTU  

Nazwa zadania Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe 

Cele Podniesienie kwalifikacji zawodowych społeczeństwa  

Podmiot odpowiedzialny za 
realizację zadania i podmioty 

współpracujące 
Urzędy Gmin obszaru funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy 

Lokalizacja Obszar funkcjonalny gmin Dorzecza Biebrzy, województwo podlaskie 

Spodziewane efekty realizacji zadania 

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania 

Organizacja 24 kursów 
zmieniających kwalifikacje 

zawodowe 

Zmniejszenie bezrobocia o 3 % Podniesienie kwalifikacji zawodowych 
społeczeństwa 

1) wskaźników produktu: odnoszą się one do konkretnych zadań sfinansowanych w ramach Programu i są mierzone w 
jednostkach fizycznych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość MŚP, które uzyskały pomoc), 

2) wskaźników rezultatu: są one związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami zadania. Dostarczają informacji 
o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdraŜania programu u podmiotów uprawnionych, w chwili zakończenia 
realizacji inwestycji. Takie wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników fizycznych (skrócenie czasu podróŜy, 
zmniejszenie liczby wypadków drogowych, liczba nowych stanowisk pracy) lub finansowych (wielkość 
zainwestowanego kapitału prywatnego, zmniejszenie kosztów transportu itp.),  

3) wskaźników oddziaływania: odnoszą się do konsekwencji danego zadania, wykraczających poza natychmiastowe 
efekty dla podmiotów uprawnionych. Są mierzone po 3 i po 5 latach.   

Harmonogram realizacji 

Nazwa  zadania 

Planowane 
rozpoczęcie  

całej inwestycji, 
jeśli dotyczy 

(kwartał, rok) 

Planowane 
rozpoczęcie 

realizacji (kwartał, 
rok) 

Planowane 
zakończenie 

realizacji 
(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie całej 
inwestycji, jeśli 

dotyczy (kwartał, 
rok) 

Kursy zmieniające kwalifikacje 
zawodowe 

I  2004 I  2004 IV 2005 IV 2005 

Szacowany koszt zadania (w tys. zł): 
 

190 

Beneficjenci projektu Mieszkańcy 25 gmin obszaru funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy  

Warunki realizacji 

zadania 

 
- odpowiednie fundusze  
- współpraca samorządów gmin Dorzecza Biebrzy 
- zainteresowanie tematem  bezpośrednich beneficjentów projektu 

 
 



 

  LII

 
 
 

KARTA  ZADANIA/PROJEKTU  

Nazwa zadania Tworzenie Zamiejscowych Wydziałów Uczelni WyŜszych 

Cele Podniesienie kwalifikacji zawodowych społeczeństwa  

Podmiot odpowiedzialny za 
realizację zadania i podmioty 

współpracujące 
Urzędy Gmin obszaru funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy 

Lokalizacja Obszar funkcjonalny gmin Dorzecza Biebrzy, województwo podlaskie 

Spodziewane efekty realizacji zadania 

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania 

Organizacja 2 Zamiejscowych 
Wydziałów WyŜszych Uczelni 

Zmniejszenie bezrobocia o 3 % Podniesienie kwalifikacji zawodowych 
społeczeństwa 

 Zwiększenie dostępności do kształcenia 
o 5% 

Rozwój intelektualny mieszkańców  
gmin   

1) wskaźników produktu: odnoszą się one do konkretnych zadań sfinansowanych w ramach Programu i są mierzone w 
jednostkach fizycznych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość MŚP, które uzyskały pomoc), 

2) wskaźników rezultatu: są one związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami zadania. Dostarczają informacji 
o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdraŜania programu u podmiotów uprawnionych, w chwili zakończenia 
realizacji inwestycji. Takie wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników fizycznych (skrócenie czasu podróŜy, 
zmniejszenie liczby wypadków drogowych, liczba nowych stanowisk pracy) lub finansowych (wielkość 
zainwestowanego kapitału prywatnego, zmniejszenie kosztów transportu itp.),  

3) wskaźników oddziaływania: odnoszą się do konsekwencji danego zadania, wykraczających poza natychmiastowe 
efekty dla podmiotów uprawnionych. Są mierzone po 3 i po 5 latach.   

Harmonogram realizacji 

Nazwa  zadania 

Planowane 
rozpoczęcie  

całej inwestycji, 
jeśli dotyczy 

(kwartał, rok) 

Planowane 
rozpoczęcie 

realizacji (kwartał, 
rok) 

Planowane 
zakończenie 

realizacji 
(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie całej 
inwestycji, jeśli 

dotyczy (kwartał, 
rok) 

Tworzenie Zamiejscowych 
Wydziałów Uczelni WyŜszych 

I  2004 I  2004 IV 2005 IV 2005 

Szacowany koszt zadania (w tys. zł): 
 

900 

Beneficjenci projektu Mieszkańcy 25 gmin obszaru funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy  

Warunki realizacji 

zadania 

 
- odpowiednie fundusze  
- współpraca samorządów gmin Dorzecza Biebrzy 
- zainteresowanie tematem  bezpośrednich beneficjentów projektu 

 
 
 



 

  LIII

 
 
 

KARTA  ZADANIA/PROJEKTU  

Nazwa zadania Kursy komputerowe 

Cele Podniesienie kwalifikacji zawodowych społeczeństwa 

Podmiot odpowiedzialny za 
realizację zadania i podmioty 

współpracujące 
Urzędy Gmin obszaru funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy 

Lokalizacja Obszar funkcjonalny gmin Dorzecza Biebrzy, województwo podlaskie 

Spodziewane efekty realizacji zadania 

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania 

Uruchomienie 12 kursów 
komputerowych 

Zwiększenie dostępności do kształcenia  
o 10% 

Rozwój intelektualny mieszkańców  
gmin   

4) wskaźników produktu: odnoszą się one do konkretnych zadań sfinansowanych w ramach Programu i są mierzone w 
jednostkach fizycznych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość MŚP, które uzyskały pomoc), 

5) wskaźników rezultatu: są one związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami zadania. Dostarczają informacji 
o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdraŜania programu u podmiotów uprawnionych, w chwili zakończenia 
realizacji inwestycji. Takie wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników fizycznych (skrócenie czasu podróŜy, 
zmniejszenie liczby wypadków drogowych, liczba nowych stanowisk pracy) lub finansowych (wielkość 
zainwestowanego kapitału prywatnego, zmniejszenie kosztów transportu itp.),  

6) wskaźników oddziaływania: odnoszą się do konsekwencji danego zadania, wykraczających poza natychmiastowe 
efekty dla podmiotów uprawnionych. Są mierzone po 3 i po 5 latach.   

Harmonogram realizacji 

Nazwa  zadania 

Planowane 
rozpoczęcie  

całej inwestycji, 
jeśli dotyczy 

(kwartał, rok) 

Planowane 
rozpoczęcie 

realizacji (kwartał, 
rok) 

Planowane 
zakończenie 

realizacji 
(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie całej 
inwestycji, jeśli 

dotyczy (kwartał, 
rok) 

Kursy komputerowe I  2004 I  2004 IV 2004 IV 2004 

Szacowany koszt zadania (w tys. zł): 
 

600 

Beneficjenci projektu Mieszkańcy 25 gmin obszaru funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy  

Warunki realizacji 

zadania 

 
- odpowiednie fundusze  
- współpraca samorządów gmin Dorzecza Biebrzy 
- zainteresowanie tematem  bezpośrednich beneficjentów projektu 

 
 
 
 
 



 

  LIV

KARTA  ZADANIA/PROJEKTU  

Nazwa zadania Działalność Centrów Wolontariatu 

Cele Przeciwdziałanie marginalizacji grup społecznych 

Podmiot odpowiedzialny za 
realizację zadania i podmioty 

współpracujące 
Urzędy Gmin obszaru funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy 

Lokalizacja Obszar funkcjonalny gmin Dorzecza Biebrzy, województwo podlaskie 

Spodziewane efekty realizacji zadania 

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania 

Organizowanie 4 Centrów 
Wolontariatu 

Pobudzenie aktywności społecznej Przeciwdziałanie marginalizacji grup 
społecznych 

 Zdobycie doświadczenia zawodowego 
przez absolwentów 

 

1) wskaźników produktu: odnoszą się one do konkretnych zadań sfinansowanych w ramach Programu i są mierzone w 
jednostkach fizycznych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość MŚP, które uzyskały pomoc), 

2) wskaźników rezultatu: są one związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami zadania. Dostarczają informacji 
o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdraŜania programu u podmiotów uprawnionych, w chwili zakończenia 
realizacji inwestycji. Takie wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników fizycznych (skrócenie czasu podróŜy, 
zmniejszenie liczby wypadków drogowych, liczba nowych stanowisk pracy) lub finansowych (wielkość 
zainwestowanego kapitału prywatnego, zmniejszenie kosztów transportu itp.),  

3) wskaźników oddziaływania: odnoszą się do konsekwencji danego zadania, wykraczających poza natychmiastowe 
efekty dla podmiotów uprawnionych. Są mierzone po 3 i po 5 latach.   

Harmonogram realizacji 

Nazwa  zadania 

Planowane 
rozpoczęcie  

całej inwestycji, 
jeśli dotyczy 

(kwartał, rok) 

Planowane 
rozpoczęcie 

realizacji (kwartał, 
rok) 

Planowane 
zakończenie 

realizacji 
(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie całej 
inwestycji, jeśli 

dotyczy (kwartał, 
rok) 

Działalność Centrów Wolontariatu I  2004 I  2004 bezterminowo Bezterminowo 

Szacowany koszt zadania (w tys. zł): 
 

100 (rocznie) 

Beneficjenci projektu Mieszkańcy 25 gmin obszaru funkcjonalnego Dorzecza Biebrzy  

Warunki realizacji 

zadania 

 
- odpowiednie fundusze  
- współpraca samorządów gmin Dorzecza Biebrzy 
- zainteresowanie tematem  bezpośrednich beneficjentów projektu 

 
 
 
 
 
 



 

  LV 

KARTA  ZADANIA/PROJEKTU 

Nazwa zadania 
Powołanie jednego  stowarzyszenia  miast i gmin dorzecza Biebrzy zrzeszające wszystkie  

administracyjne jednostki  samorządowe z obszaru objętego  opracowaniem. 

Cele 
Stworzenie  jednorodnej instytucji  pozwalającej  określać  cele 

wspólne  i  skutecznie je realizować 

Podmiot odpowiedzialny za 
realizację zadania i podmioty 

współpracujące 

Zarządy   Stowarzyszeń 
Współpracujący – Rady  Miast i Rady  Gmin oraz ich Zarządy 

Lokalizacja 
 

Gminy dorzecza Biebrzy 

Spodziewane efekty realizacji zadania 

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania 
Powołanie jednego  

stowarzyszenia  miast i gmin 
dorzecza Biebrzy 

 Efektywne pozyskanie  środków 
finansowych. 

  Realizacja przewidzianych  inwestycji . 
  Skuteczne  zarządzanie i określona 

odpowiedzialność za podejmowane  
decyzje. 

1. wskaźników produktu: odnoszą się one do konkretnych zadań sfinansowanych w ramach Programu i są mierzone w 
jednostkach fizycznych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość MŚP, które uzyskały pomoc), 
2. wskaźników rezultatu: są one związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami zadania. Dostarczają informacji o 
zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdraŜania programu u podmiotów uprawnionych, w chwili zakończenia realizacji 
inwestycji. Takie wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników fizycznych (skrócenie czasu podróŜy, zmniejszenie liczby 
wypadków drogowych, liczba nowych stanowisk pracy) lub finansowych (wielkość zainwestowanego kapitału prywatnego, 
zmniejszenie kosztów transportu itp.),  
3. wskaźników oddziaływania: odnoszą się do konsekwencji danego zadania, wykraczających poza natychmiastowe efekty 
dla podmiotów uprawnionych. Są mierzone po 3 i po 5 latach.   

Harmonogram realizacji 

Nazwa  zadania 
Planowane rozpoczęcie  

całej inwestycji, jeśli dotyczy 
(kwartał, rok) 

Planowane 
rozpoczęcie realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie całej 
inwestycji, jeśli 

dotyczy (kwartał, 
rok) 

 
 

    

Szacowany koszt zadania (w tys. zł): 
Bez  kosztów 

 

Beneficjenci projektu Samorządy  Dorzecza Biebrzy 

Warunki realizacji 
zadania 

 
 

 
 
 
 
 



 

  LVI

KARTA  ZADANIA/PROJEKTU 

Nazwa zadania 
Utworzenie  we  wszystkich  gminach  - Gminnych  Zakładów Komunalnych ,a w 

miastach – Miejskich  Zakładów  Komunalnych. 

Cele 
Efektywna  i skuteczna  realizacja  komunalnych zadań własnych 

Gmin. 

Podmiot odpowiedzialny za 
realizację zadania i podmioty 

współpracujące 
Rady Miast i Rady Gmin oraz ich  zarządy. 

Lokalizacja 
 

 

Spodziewane efekty realizacji zadania 

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania 
Utworzenie  Gminnych  Zakładów 

Komunalnych  i Miejskich  
Zakładów  Komunalnych 

 Realizowanie  wszystkich zadań 
komunalnych odpowiednio do 

występujących potrzeb w gminie. 
  Powołanie jednej jednostki  

wielobranŜowej zminimalizuje koszty 
zarządu. 

1. wskaźników produktu: odnoszą się one do konkretnych zadań sfinansowanych w ramach Programu i są mierzone w 
jednostkach fizycznych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość MŚP, które uzyskały pomoc), 
2. wskaźników rezultatu: są one związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami zadania. Dostarczają informacji o 
zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdraŜania programu u podmiotów uprawnionych, w chwili zakończenia realizacji inwestycji. 
Takie wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników fizycznych (skrócenie czasu podróŜy, zmniejszenie liczby wypadków 
drogowych, liczba nowych stanowisk pracy) lub finansowych (wielkość zainwestowanego kapitału prywatnego, zmniejszenie 
kosztów transportu itp.),  
3. wskaźników oddziaływania: odnoszą się do konsekwencji danego zadania, wykraczających poza natychmiastowe efekty 
dla podmiotów uprawnionych. Są mierzone po 3 i po 5 latach.   

Harmonogram realizacji 

Nazwa  zadania 
Planowane rozpoczęcie  

całej inwestycji, jeśli dotyczy 
(kwartał, rok) 

Planowane 
rozpoczęcie realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie realizacji 

(kwartał, rok) 

Planowane 
zakończenie całej 
inwestycji, jeśli 

dotyczy (kwartał, 
rok) 

     

Szacowany koszt zadania (w tys. zł): 

Bez kosztów – koszty  są  juŜ ponoszone w gminach na 
realizacje zadań w sposób  akcyjny i  przy pomocy  

środków  zastępczych. 
 

Beneficjenci projektu Samorządy gminne i  mieszkańcy gmin. 

Warunki realizacji 
zadania 

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 


