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Załącznik nr 3.1. Harmonogram realizacji zadań monitorowanych wraz z ich finansowaniem w obszarze interwencji ochrona klimatu i jakości powietrza  

Obszar interwencji Zadanie Podmiot odpowiedzialny 
Szacunkowe koszty 

realizacji zadania  
w tys. zł 

Źródła finansowania 
Dodatkowe informacje  

o zadaniu 

Ochrona klimatu  
i jakości powietrza 

1. Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby 
transportu publicznego  
(zad. 1 z zał. nr 1.1.) 

Zadanie monitorowane: 
URZĄD GMINY, spółki 
transportowe 

102 RPOWP, środki własne, 
Fundusze UE 

Termin realizacji 2017-2024 

2. Zakup pojazdów spełniających najnowsze normy 
emisji spalin w celu zastąpienia starszych 
wysłużonych pojazdów 
(zad. 2 z zał. nr 1.1.) 

Zadanie monitorowane: 
URZĄD GMINY, jednostki 
podległe URZĄD GMINY, 
przedsiębiorcy, mieszkańcy 

87 RPOWP, środki własne, 
kredyt, Środki UE, 
środki własne 

Realizacja w latach 2016-
2024 

3. Aktualizacja planów gospodarki niskoemisyjnej 
oraz planów zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe oraz ich realizacja (w 
tym inwentaryzacje emisji gazów cieplarnianych)  
(zad. 3 z zał. nr 1.1.) 

Zadanie monitorowane: 
URZĄD GMINY 

36 Środki własne, UE, 
NFOŚiGW, WFOŚiGW 

Realizacja w miarę 
zaistniałej potrzeby 

4. Realizacja Państwowego Monitoringu w zakresie 
jakości powietrza atmosferycznego (w tym 
obserwacja poziomu ozonu w środowisku i 
prowadzenie działań zmierzających do jego 
redukcji)  
(zad. 4 z zał. nr 1.1.) 

Zadanie monitorowane: 
WIOŚ 

21,78 Budżet państwa Realizacja w latach 2017-
2020 

5. Modernizacja infrastruktury i urządzeń do 
monitorowania powietrza  
(zad. 5 z zał. nr 1.1.) 

Zadanie monitorowane: 
Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w 
Białymstoku 

8,25 

Budżet, WFOŚiGW  Realizacja w 2017 

6. Uruchomienie linii alarmowych w ramach 
kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów 
w instalacjach indywidualnych  
(zad. 6 z zał. nr 1.1.) 

Zadanie monitorowane:  
URZĄD GMINY 

10,5 
Środki własne URZĄD 
GMINY, środki UE 

Realizacja w latach 2017-
2024 

7. Akcje informacyjne, wydanie broszur i ulotek, 
organizacja spotkań oraz imprez 
upowszechniających wykorzystanie OZE, 
konieczność ograniczenia „niskiej emisji”  
i adaptacji do zmian klimatu  
(zad. 8 z zał. nr 1.1.) 

Zadanie monitorowane: 
URZĄD GMINY, ODR 

4,8 WFOŚiGW, NFOŚiGW, 
Środki własne, 
Fundusze unijne, 
Dotacje celowe, środki 
ze wsparcia FDPA w 
Warszawie, inne 
podmioty 

Realizacja w latach 2017-
2024 

8. Budowa/ rozbudowa/ modernizacja sieci 
gazowej i infrastruktury towarzyszącej  

Zadanie monitorowane: 
URZĄD GMINY, PGNiG 

180,12 Środki własne Realizacja w latach 2017-
2022 
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Obszar interwencji Zadanie Podmiot odpowiedzialny 
Szacunkowe koszty 

realizacji zadania  
w tys. zł 

Źródła finansowania 
Dodatkowe informacje  

o zadaniu 

(zad. 9 z zał. nr 1.1.) 

9. Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej i budynków mieszkalnych (w tym 
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w 
budynkach użyteczności publicznej i budynkach 
prywatnych)  
(zad. 10 z zał. nr 1.1.) 

Zadanie monitorowane: 
URZĄD GMINY, mieszkańcy 

4058 NFOŚiGW, WFOŚiGW,  
fundusze UE, środki 
własne, PROW, RPO 
WP, Fundusz leśny, 
POIiŚ, 

Termin realizacji 2017-2024 

10. Budowa energooszczędnych budynków  
(zad. 11 z zał. nr 1.1.) 

Zadanie monitorowane: 
URZĄD GMINY, jednostki 
podległe URZĄD GMINY, 
przedsiębiorcy, mieszkańcy 

27 
Środki własne, 
fundusze UE 

Termin realizacji 2017-2018 

11. Wymiana nieefektywnych kotłów na nowe o 
wyższej sprawności  
(zad. 12 z zał. nr 1.1.) 

Zadanie monitorowane: 
URZĄD GMINY, 
przedsiębiorcy, mieszkańcy 

1000 NFOŚiGW, WFOŚiGW, 
fundusze UE, środki 
własne 

Realizacja w latach 2017 - 
2024 

12. Modernizacja istniejących kotłowni w kierunku 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii i 
odzysku energii   
(zad. 13 z zał. nr 1.1.) 

Zadanie monitorowane: 
URZĄD GMINY, 
przedsiębiorcy, mieszkańcy 

508 NFOŚiGW/WFOŚiGW , 
RPO WP 2014-2020, 
ZIT, LGD Puszcza 
Knyszyńska 

Termin realizacji 2017-2022 

13. Modernizacja oświetlenia ulicznego na 
energooszczędne  
(zad. 14 z zał. nr 1.1.) 

Zadanie monitorowane: 
URZĄD GMINY, zarządcy 
dróg 

209 Środki własne, RPO WP 
2014-2020, ZIT, 
WFOŚiGW, NFOŚiGW/ 
fundusze unijne 
RPOWP i PROW, 

Termin realizacji 2017-2024 

14. Modernizacja oświetlenia wewnętrznego na 
energooszczędne  
(zad. 15 z zał. nr 1.1.) 

Zadanie monitorowane: 
URZĄD GMINY, jednostki 
podległe URZĄD GMINY, 
instytucje publiczne, 
przedsiębiorcy, mieszkańcy 

120 

Środki UE, środki 
własne  
Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Podlaskiego. RPOWP, 
inne środki unijne, 
środki z programów 
transgranicznych 

Realizacja w latach 2017-
2024  

15. Instalacja kolektorów słonecznych, paneli 
fotowoltaicznych, pomp ciepła, mikroinstalacji 
wiatrowych w budynkach użyteczności 
publicznej i gospodarstwach domowych  
(zad. 16 z zał. nr 1.1.) 

Zadanie monitorowane: 
URZĄD GMINY, instytucje 
podległe, przedsiębiorcy, 
mieszkańcy 

1304 NFOŚiGW, WFOŚiGW, 
POIiŚ , fundusze UE, 
Środki własne, PROW, 
RPO WP, ZIT, LGD 
Puszcza Knyszyńska, 
inne środki unijne, 

Termin realizacji 2017-2024 
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Obszar interwencji Zadanie Podmiot odpowiedzialny 
Szacunkowe koszty 

realizacji zadania  
w tys. zł 

Źródła finansowania 
Dodatkowe informacje  

o zadaniu 

środki z programów 
transgranicznych 
 

16. Budowa biogazowni oraz wysokosprawne 
wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej w 
kogeneracji  
(zad. 17 z zał. nr 1.1.) 

Zadanie monitorowane: 
URZĄD GMINY, instytucje 
podległe, przedsiębiorcy, 
mieszkańcy 

702 Środki własne, 
fundusze unijne 

Termin realizacji 2017-2024 
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Załącznik nr 3.2. Harmonogram realizacji zadań monitorowanych wraz z ich finansowaniem w obszarze interwencji zagrożenia hałasem 

Obszar interwencji Zadanie Podmiot odpowiedzialny Szacunkowe koszty 
realizacji zadania  

w tys. zł 

Źródła finansowania Dodatkowe informacje  
o zadaniu 

Zagrożenia hałasem 1. Budowa/ przebudowa/ modernizacja dróg 
gminnych 
(zad. 2 z zał. nr 1.2.) 

Zadanie monitorowane:  
URZĄD GMINY  

5232 RPOWP,  
środki własne 
POPW (Program 
Operacyjny Polska 
Wschodnia), 
PRGiPID 
Środki własne,  
środki powiatu 
białostockiego, 
Program rozwoju 
gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej 
na lata 2016-2019, 
NPPDL, 
RSOBP - rezerwa 
subwencji ogólna 
budżetu państwa - 
dofinansowanie z 
budżet państwa 
Narodowy Program 
Przebudowy Dróg 
Lokalnych, 
fudusze unijne, 
LGD Szlak Tatarski – 
EFRR w ramach 
RPOWP, budżet 
województwa 
podlaskiego 

Realizacja w latach 2017-
2024 

2. Przebudowa ładu komunikacyjnego w miejscach 
o dużym natężeniu ruchu  
(zad. 3 z zał. nr 1.2.) 

Zadanie monitorowane:  
URZĄD GMINY 

353 PRGiPID - program 
rozwoju gminnej i 
powiatowej 
infrastruktury drogowej 
na lata 2016-2019 - 
dofinansowanie z 
budżetu państwa, 

Realizacja w latach 2017-
2024 
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Obszar interwencji Zadanie Podmiot odpowiedzialny Szacunkowe koszty 
realizacji zadania  

w tys. zł 

Źródła finansowania Dodatkowe informacje  
o zadaniu 

PROW 2014-2020 – 
fundusze unijne, 
Środki własne 

3. Budowa/ rozbudowa sieci ścieżek rowerowych 
(zad. 4 z zał. nr 1.2.) 

Zadanie monitorowane:  
URZĄD GMINY 

1000 
 

RPOWP, środki własne 
RPO WP 2014-2020, ZIT 
Fundusze UE, 
BOF 

Realizacja w latach 2017-
2024 

4. Zastosowanie środków ograniczających 
rozprzestrzenianie się hałasu (w tym budowa 
ekranów akustycznych, stosowanie mat 
antywibracyjnych, tworzenie pasów zieleni) 
(zad. 5 z zał. nr 1.2.) 

Zadanie monitorowane:  
URZĄD GMINY 

350 Środki Unijne, środki 
własne,  

Realizowane razem 
budową/ modernizacja i 
przebudową dróg  

5. Zakup urządzeń do pomiaru hałasu 
(zad. 6 z zał. nr 1.2.) 

Zadanie monitorowane: 
WIOŚ  

22,5 Budżet państwa  W ramach zaistniałej 
potrzeby  

6. Realizacja Państwowego Monitoringu 
Środowiska w zakresie hałasu  
(zad. 7 z zał. nr 1.2.) 

Zadanie monitorowane: 
WIOŚ 

112 Budżet państwa  Realizacja w latach 2017-
2020 
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Załącznik nr 3.3. Harmonogram realizacji zadań monitorowanych wraz z ich finansowaniem w obszarze interwencji pola elektromagnetyczne  

Obszar interwencji Zadanie Podmiot odpowiedzialny 
Szacunkowe koszty 

realizacji zadania  
w tys. zł  

Źródła finansowania Dodatkowe informacje  
o zadaniu  

Pola 
elektromagnetyczne 

1. Realizacja Państwowego Monitoringu 
Środowiska w zakresie pomiarów pola 
elektromagnetycznego  
(zad. 2 z zał. nr 1.3.) 

Zadanie monitorowane: 
WIOŚ  

3,75 Budżet, WFOŚiGW Realizacja w latach 2017-
2020  

2. Zakup i wymiana urządzeń do pomiaru pól 
elektromagnetycznych   
(zad. 3 z zał. nr 1.3.) 

Zadanie monitorowane: 
WIOŚ 

4 Budżet, WFOŚiGW Realizacja w 2017 
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Załącznik nr 3.4. Harmonogram realizacji zadań monitorowanych wraz z ich finansowaniem w obszarze interwencji gospodarowanie wodami 
Obszar interwencji Zadanie Podmiot odpowiedzialny Szacunkowe koszty 

realizacji zadania  
w tys. zł 

Źródła finansowania Dodatkowe informacje  
o zadaniu 

Gospodarowanie 
wodami 

1. Analiza możliwości zwiększenia retencji na 
terenach leśnych, rolniczych i zurbanizowanych,  
w tym w ramach planów zarządzania ryzykiem 
powodziowym (PZPR) dla obszaru dorzecza 
Wisły (oraz PZPR dla regionu wodnego 
Środkowej Wisły) 
(zad. 1 z zał. nr 1.4.) 

Zadanie monitorowane: 
RZGW 

Brak możliwości 
oszacowania kosztów 

Budżet państwa, budżet 
jednostki samorządu 
terytorialnego, 
NFOŚiGW, WFOŚiGW, 
fundusze UE, 
międzynarodowe 
instytucje finansowe    

Realizacja w latach 2016-
2021 Zadanie polega na 
analizie możliwości 
zwiększenia retencji na 
terenach leśnych, 
rolniczych i 
zurbanizowanych, co 
stanowi element realizacji 
działań nietechnicznych 
wymienionych w  projekcie 
Planu zarządzania ryzykiem 
powodziowym dla regionu 
wodnego Środkowej Wisły 
w celu obniżenia poziomu 
ryzyka powodziowego dla 
części obszarów 
problemowych za pomocą 
działań nietechnicznych. 

2. Przeprowadzenie pogłębionej analizy presji w 
celu ustalenia przyczyn nieosiągnięcia dobrego 
stanu wód 
(zad. 2 z zał. nr 1.4.) 

Zadanie monitorowane: 
RZGW 

Brak możliwości  
oszacowania kosztów 

Budżet państwa, 
NFOŚiGW, WFOŚiGW 

Realizacja do 2018  
przeprowadzenie 
pogłębionej analizy presji w 
celu ustalenia przyczyn 
nieosiągnięcia dobrego 
stanu wód z uwagi na stan 
fizyko- chemiczny oraz na 
stan chemiczny 

3. Opracowani i wdrażanie planów 
gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy 
(zad. 3 z zał. nr 1.4.) 

Zadanie monitorowane: 
RZGW 

Brak możliwości  
oszacowania kosztów 

Budżet państwa, budżet 
jednostki samorządu 
terytorialnego, 
NFOŚiGW, WFOŚiGW, 
fundusze UE, 
międzynarodowe 
instytucje finansowe    

Realizacja w latach 2016-
2021 Zadanie polega na 
analizie możliwości 
zwiększenia retencji na 
terenach leśnych, 
rolniczych i 
zurbanizowanych, co 
stanowi element realizacji 
działań nietechnicznych 
wymienionych w  projekcie 
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Obszar interwencji Zadanie Podmiot odpowiedzialny Szacunkowe koszty 
realizacji zadania  

w tys. zł 

Źródła finansowania Dodatkowe informacje  
o zadaniu 

Planu zarządzania ryzykiem 
powodziowym dla regionu 
wodnego Środkowej Wisły 
w celu obniżenia poziomu 
ryzyka powodziowego dla 
części obszarów 
problemowych za pomocą 
działań nietechnicznych. 

4. Opracowanie warunków korzystania z wód 
regionów wodnych  
(zad. 4 z zał. nr 1.4.) 

Zadanie monitorowane: 
RZGW 

Brak możliwości  
oszacowania kosztów 

Budżet państwa, 
NFOŚiGW, WFOŚiGW 

Realizacja do 2021  
Opracowanie będzie 
podstawą wydania przez 
Dyrektora RZGW w 
Warszawie rozporządzenia 
w sprawie ustalenia 
warunków korzystania z 
wód zlewni rzeki Supraśli  

5. Realizacja działań wynikających z Planu 
Przeciwdziałania Skutkom Suszy  
(zad. 5 z zał. nr 1.4.) 

Zadanie monitorowane: 
RZGW 

Brak możliwości  
oszacowania kosztów 

Budżet państwa, budżet 
jednostki samorządu 
terytorialnego, 
NFOŚiGW, WFOŚiGW, 
fundusze UE, 
międzynarodowe 
instytucje finansowe    

Realizacja do 2022 

6. Ochrona wód w zapisach miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego oraz 
studiach uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Urząd Gminy 
(zad. 6 z zał. nr 1.4.)  

Zadanie monitorowane: 
URZĄD GMINY 

W ramach zaistniałej 
potrzeby  

Środki własne, środki 
zewnętrzne  

Realizacja w latach 2017-
2024 w ramach zaistniałej 
potrzeby  

7. Budowa zbiorników retencyjnych (w ramach 
adaptacji do zmian klimatu) 
(zad. 7 z zał. nr 1.4.) 

Zadanie monitorowane: 
URZĄD GMINY, PGL LP  

Brak możliwości  
oszacowania kosztów 

POIiŚ, środki własne   Realizacja w latach 2016-
2024 

8. Melioracje gruntów - budowa/ przebudowa/ 
modernizacja urządzeń melioracji wodnych 
(zad. 8 z zał. nr 1.4.) 

Zadanie monitorowane: 
URZĄD GMINY, WZMiUW, 
właściciele gruntów 

252 NFOŚiGW, WFOŚiGW, 
fundusze UE 

Termin realizacji 2018-2024 

9. Zagospodarowanie brzegów rzek i jezior (w tym 
infrastruktura turystyczna i rekreacyjna) 
(zad. 9 z zał. nr 1.4.) 

Zadanie monitorowane: 
URZĄD GMINY, właściciele 
gruntów 

347 WFOŚiGW, NFOŚiGW/ 
fundusze unijne 

Realizacja w latach 2017-
2024 
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Obszar interwencji Zadanie Podmiot odpowiedzialny Szacunkowe koszty 
realizacji zadania  

w tys. zł 

Źródła finansowania Dodatkowe informacje  
o zadaniu 

10. Budowa/ remont budowli hydrotechnicznych 
(zad. 10 z zał. nr 1.4.) 

Zadanie monitorowane: 
RZGW, WZMiUW 

Brak możliwości 
oszacowania kosztów 

NFOŚiGW  Realizacja w latach 2017-
2024 

11. Udrożnianie/ przebudowa/ odbudowa 
zabudowy regulacyjnej rzek i odtworzenie koryt 
kanałów 
(zad. 11 z zał. nr 1.4.) 

Zadanie monitorowane: 
RZGW, WZMiUW, URZĄD 
GMINY, PN 

24 NFOŚiGW, WFOŚiGW, 
fundusze UE, środki 
własne 

Termin realizacji 2017-2024 

12. Remont umocnień brzegowych i ubezpieczenie 
brzegów rzek (w tym zabudowa 
przeciwerozyjna)  
(zad. 12 z zał. nr 1.4.) 

Zadanie monitorowane: 
RZGW, WZMiUW 

Brak możliwości 
oszacowania kosztów 

b.d. Realizacja w 2021 

13. Zapewnienie ciągłości rzek i potoków poprzez 
udrażnianie obiektów stanowiących przeszkodę 
dla migracji ryb 
(zad. 13 z zał. nr 1.4.) 

Zadanie monitorowane: 
RZGW, URZĄD GMINY, 
administratorzy cieków i 
obiektów, WZMiUW 

1500 Środki UE, środki 
własne, WFOŚiGW, 
NFOŚiGW 

Realizacja w miarę 
zaistniałej potrzeby 

14. Ochrona, zachowanie i przywracanie biotopów i 
naturalnych siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory 
(zad. 14 z zał. nr 1.4.) 

Zadanie monitorowane: 
RZGW, RDOŚ, URZĄD 
GMINY, NGO, 
administratorzy cieków i 
obiektów, WZMiUW, PN  

1800 Środki UE, środki 
własne, WFOŚIGW, 
NFOŚiGW 

Realizacja ciągła 

15. Wdrożenie małej retencji na obszarach Natura 
2000 i innych cennych przyrodniczo (w tym na 
obszarach bagiennych i torfowiskowych)   
(zad. 15 z zał. nr 1.4.) 

Zadanie monitorowane: 
RZGW, PGL LP, RDOŚ, 
URZĄD GMINY, 
administratorzy cieków i 
obiektów, WZMiUW, PN 

675 NFOŚiGW, WFOŚiGW, 
fundusze UE 

Termin realizacji 2017-2024 

16. Ograniczenie spływu zanieczyszczeń 
powierzchniowych z rolnictwa poprzez 
stosowanie kodeksu dobrej praktyki rolniczej 
oraz racjonalne dawkowanie i przestrzeganie 
terminów stosowania nawozów i środków 
ochrony roślin 
(zad. 16 z zał. nr 1.4.) 

Zadanie monitorowane: 
PODR, WIOŚ, ARiMR, 
właściciele gospodarstw 
rolnych, podmioty 
gospodarcze działające w 
rolnictwie 

750 Środki UE, środki 
własne, WFOŚIGW, 
NFOŚiGW 

Realizacja na bieżąco  

17. Realizacja działań wynikających z programów 
dotyczących zrównoważonego rolnictwa (w tym 
np. wspieranie rolnictwa zrównoważonego, 
ochrona gleb i wód, ochrona cennych siedlisk i 
zagrożonych gatunków, czy zachowanie 
zagrożonych zasobów genetycznych w 

Zadanie monitorowane: 
PODR, URZĄD GMINY 
właściciele gospodarstw 
rolnych, podmioty 
gospodarcze działające w 
rolnictwie, parki narodowe, 

1500 Środki UE, środki 
własne, WFOŚIGW, 
NFOŚiGW 

Realizacja na bieżąco  
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Obszar interwencji Zadanie Podmiot odpowiedzialny Szacunkowe koszty 
realizacji zadania  

w tys. zł 

Źródła finansowania Dodatkowe informacje  
o zadaniu 

rolnictwie) 
(zad. 17 z zał. nr 1.4.) 

parki krajobrazowe  

18. Tworzenia i aktualizacja planów 
zagospodarowania przestrzennego z 
uwzględnieniem zrównoważonego 
gospodarowania i ochrony wód 
(zad. 18 z zał. nr 1.4.) 

Zadanie własne: 
URZĄD GMINY 

50 Środki własne  Realizacja w miarę 
zaistniałej potrzeby  

19. Monitoring wód zanieczyszczonych azotanami 
pochodzącymi ze źródeł rolniczych – OSN 
(zad. 19 z zał. nr 1.4.) 

Zadanie monitorowane: 
WIOŚ 

937 Dotacje celowe  Realizowane w latach 2016-
2020 Działania na 
wyznaczonych obszarach 
województwa podlaskiego 
mające na celu poprawę 
stanu wód i przywrócenie 
określonych przepisami 
prawa standardów jakości 
wód  

20. Monitoring jakości wód w kąpieliskach i 
miejscach wykorzystywanych do kąpieli  
(zad. 20 z zał. nr 1.4.) 

Zadanie monitorowane: 
WSSE 

2,4 Środki budżetowe Realizacja w latach 2017-
2024 

21. Promowanie wody do picia jako alternatywy dla 
konsumpcji wód stołowych i napojów 
sprzedawanych w opakowaniach  
(zad. 22 z zał. nr 1.4.) 

Zadanie monitorowane: 
spółki wodociągowe 

W ramach bieżącej 
działalności 

Środki własne  Realizacja w latach 2017-
2024 
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Załącznik nr 3.5. Harmonogram realizacji zadań monitorowanych wraz z ich finansowaniem w obszarze interwencji gospodarka wodno-ściekowa 

Obszar interwencji Zadanie Podmiot odpowiedzialny Szacunkowe koszty 
realizacji zadania  

w tys. zł 

Źródła finansowania Dodatkowe informacje  
o zadaniu 

Gospodarka wodno-
ściekowa 

1. Budowa/ przebudowa/ modernizacja ujęć wody 
(zad. 1 z zał. nr 1.5.) 

Zadanie monitorowane: 
URZĄD GMINY, 

150 Środki UE, środki 
własne, WFOŚiGW, 
NFOŚiGW,  

Realizacja w latach 2017-
2024 

2. Budowa/ rozbudowa/ przebudowa/ 
modernizacja stacji uzdatniania wody i 
infrastruktury towarzyszącej (w tym zbiorników 
wody uzdatnionej)  
(zad. 2 z zał. nr 1.5.) 

Zadanie monitorowane: 
URZĄD GMINY 

300 Środki UE, środki 
własne, WFOŚiGW, 
NFOŚiGW,  

Realizacja w latach 2017-
2024 

3. Przebudowa hydroforni wraz z infrastrukturą (w 
tym zbiorniki wyrównawcze)  
(zad. 3 z zał. nr 1.5.) 

Zadanie monitorowane: 
URZĄD GMINY 

210 Środki UE, środki 
własne, WFOŚiGW, 
NFOŚiGW,  

Realizacja w latach 2017-
2024 

4. Budowa/ rozbudowa/ modernizacja sieci 
wodociągowej  
(zad. 4 z zał. nr 1.5.) 

Zadanie monitorowane: 
URZĄD GMINY 

2000 Środki UE, środki 
własne, WFOŚiGW, 
NFOŚiGW,  

Realizacja w latach 2017-
2024 

5. Wymiana rur azbestowych na PCV  
(zad. 5 z zał. nr 1.5.) 

Zadanie monitorowane: 
URZĄD GMINY 

600 Środki UE, środki 
własne, WFOŚiGW, 
NFOŚiGW,  

Realizacja w latach 2017-
2024 

6. Budowa indywidualnych systemów oczyszczania 
ścieków  
(zad. 7 z zał. nr 1.5.) 

Zadanie monitorowane: 
URZĄD GMINY 

100 Środki UE, środki 
własne, WFOŚiGW, 
NFOŚiGW,  

Realizacja w latach 2017-
2024 

7. Budowa/ rozbudowa/ modernizacja sieci 
kanalizacji sanitarnej (w tym usprawnienie 
systemu odprowadzania ścieków)  
(zad. 8 z zał. nr 1.5.) 

Zadanie monitorowane: 
URZĄD GMINY 

1000 Środki UE, środki 
własne, WFOŚiGW, 
NFOŚiGW,  

Realizacja w latach 2017-
2024 

8. Budowa/ rozbudowa/ modernizacja sieci 
kanalizacji deszczowej (w tym montaż 
separatorów)  
(zad. 9 z zał. nr 1.5.) 

Zadanie monitorowane: 
URZĄD GMINY, zarządcy 
dróg 

1000 Środki UE, środki 
własne, WFOŚiGW, 
NFOŚiGW,  

Realizacja w latach 2017-
2024 

9. Budowa/ rozbudowa/ przebudowa/ 
modernizacja komunalnych oczyszczalni ścieków 
(w tym wymiana/ remont przepompowni 
ścieków)  
(zad. 10 z zał. nr 1.5.) 

Zadanie monitorowane: 
URZĄD GMINY 

1000 Środki UE, środki 
własne, WFOŚiGW, 
NFOŚiGW,  

Realizacja w latach 2017-
2024 

10. Budowa/ modernizacja stacji zlewnych 
nieczystości ciekłych i usprawnienie systemu 
odbioru nieczystości płynnych  

Zadanie monitorowane: 
URZĄD GMINY 

450 Środki UE, środki 
własne, WFOŚiGW, 
NFOŚiGW,  

Realizacja w latach 2017-
2024 
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Obszar interwencji Zadanie Podmiot odpowiedzialny Szacunkowe koszty 
realizacji zadania  

w tys. zł 

Źródła finansowania Dodatkowe informacje  
o zadaniu 

(zad. 11 z zał. nr 1.5.) 

11. Usprawnienie gospodarki osadowej  
(zad. 12 z zał. nr 1.5.) 

Zadanie monitorowane: 
URZĄD GMINY 

690 Środki UE, środki 
własne, WFOŚiGW, 
NFOŚiGW,  

Realizacja w latach 2017-
2024 

12. Realizacja Państwowego Monitoringu 
Środowiska w zakresie jakości wody  
(zad. 13 z zał. nr 1.5.) 

Zadanie monitorowane: 
WIOŚ 

230 Środki UE, środki 
własne, WFOŚiGW, 
NFOŚiGW,  

Realizacja w latach 2017-
2024 

13. Doposażenie systemu monitoringu wód w sprzęt, 
urządzenia i oprogramowanie  
(zad. 14 z zał. nr 1.5.) 

Zadanie monitorowane: 
WIOŚ 

46 Środki UE, środki 
własne, WFOŚiGW, 
NFOŚiGW,  

Realizacja w latach 2017-
2024 

14. Badanie wody wodociągowej przeznaczonej do 
spożycia oraz informowanie społeczeństwa o 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi  
(zad. 15 z zał. nr 1.5.) 

Zadanie monitorowane: 
WSSE, URZĄD GMINY   

72 Środki budżetowe Realizacja w latach 2017-
2024 

 15. Organizacja imprez o charakterze edukacyjnym, 
ulotki, broszury, kampanie informacyjne, 
wycieczki  

Zadanie monitorowane: 
URZĄD GMINY 

5 Środki UE, środki 
własne, WFOŚiGW, 
NFOŚiGW,  

Realizacja w latach 2017-
2024 
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Załącznik nr 3.6. Harmonogram realizacji zadań monitorowanych wraz z ich finansowaniem w obszarze interwencji zasoby geologiczne 

Obszar interwencji Zadanie Podmiot odpowiedzialny 
Szacunkowe koszty 

realizacji zadania  
w tys. zł 

Źródła finansowania 
Dodatkowe informacje  

o zadaniu 

Zasoby geologiczne 1. Eliminacja nielegalnych eksploatacji kopalin 
(zad. 1 z zał. nr 1.6.) 

Zadanie monitorowane: 
URZĄD GMINY, właściciele 
gruntów 

50 Środki własne, 
WFOŚiGW, NFOŚiGW 

Realizacja w miarę 
zaistniałej potrzeby  

2. Aktualizacja bazy danych o surowcach na terenie 
województwo podlaskiego, ustalanie zasobów 
złóż kopalin, a także ich ochrona   
(zad. 2 z zał. nr 1.6.) 

Zadanie monitorowane: 
PSG 

W ramach zadań 
państwowych  

Środki własne, środki 
zewnętrzne  

Realizacja w latach 2017-
2024 w miarę zaistniałej 
potrzeby  

3. Prowadzenie centralnego archiwum 
geologicznego w tym także zasobów 
województwa podlaskiego  
(zad. 3 z zał. nr 1.6.) 

Zadanie monitorowane: 
PSG 

W ramach zadań 
państwowych  

Środki własne, środki 
zewnętrzne  

Realizacja w latach 2017-
2024 w miarę zaistniałej 
potrzeby  

4. Gromadzenie, udostępnianie,  przetwarzanie i 
archiwizacja informacji geologicznych, w tym 
także z terenów województwa podlaskiego  
(zad. 4 z zał. nr 1.6.) 

Zadanie monitorowane: 
PSG 

W ramach zadań 
państwowych  

Środki własne, środki 
zewnętrzne  

Realizacja w latach 2017-
2024 w miarę zaistniałej 
potrzeby  

5. Prowadzenie bazy danych geologicznych, w tym 
także dotyczących województwa podlaskiego  
(zad. 5 z zał. nr 1.6.) 

Zadanie monitorowane: 
PSG 

W ramach zadań 
państwowych  

Środki własne, środki 
zewnętrzne  

Realizacja w latach 2017-
2024 w miarę zaistniałej 
potrzeby  

6. Sporządzanie krajowego bilansu zasobów 
kopalin w tym także z terenu województwa 
podlaskiego  
(zad. 6 z zał. nr 1.6.) 

Zadanie monitorowane: 
PSG 

W ramach zadań 
państwowych  

Środki własne, środki 
zewnętrzne  

Realizacja w latach 2017-
2024 w miarę zaistniałej 
potrzeby  

7. Koordynacja i wykonywanie prac z zakresu 
kartografii geologicznej w tym także na terenie 
województwa podlaskiego  
(zad. 7 z zał. nr 1.6.) 

Zadanie monitorowane: 
PSG 

W ramach zadań 
państwowych  

Środki własne, środki 
zewnętrzne  

Realizacja w latach 2017-
2024 w miarę zaistniałej 
potrzeby  

8. Rozpoznanie i monitoring zagrożeń 
geologicznych w tym także na terenie 
województwa podlaskiego  
(zad. 8 z zał. nr 1.6.) 

Zadanie monitorowane: 
PSG 

W ramach zadań 
państwowych  

Środki własne, środki 
zewnętrzne  

Realizacja w latach 2017-
2024 w miarę zaistniałej 
potrzeby  

9. Działania edukacyjne promujące racjonalne 
wykorzystanie kopalin  
(zad. 10 z zał. nr 1.6.) 

Zadanie monitorowane: 
URZĄD GMINY 

6 Środki UE, środki 
własne, WFOŚIGW, 
NFOŚIGW 

Realizacja w latach 2017-
2024 
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Załącznik nr 3.7. Harmonogram realizacji zadań monitorowanych wraz z ich finansowaniem w obszarze interwencji gleby 

Obszar interwencji Zadanie Podmiot odpowiedzialny 
Szacunkowe koszty 

realizacji zadania  
w tys. zł  

Źródła finansowania Dodatkowe informacje  
o zadaniu  

Gleby 1. Likwidacja „dzikich wysypisk” odpadów (w 
tym rekultywacja wyrobisk po „dzikich 
wysypiskach”)  
(zad. 1 z zał. nr 1.7.) 

Zadanie monitorowane: 
URZĄD GMINY 

Brak możliwości 
oszacowania kosztów 

Środki własne, WFOŚiGW, 
NFOŚiGW 

Termin realizacji 2017-2024 
Realizowane w miarę 
potrzeb  

2. Rekultywacja terenu po wydobyciu kopalin 
(zad. 2 z zał. nr 1.7.) 

Zadanie monitorowane: 
URZĄD GMINY, 
właściciele/ zarządcy  
gruntów 

500 Środki własne, WFOŚiGW, 
NFOŚiGW 

W ramach zaistniałej 
potrzeby 

3. Realizacja działań zapobiegających erozji  
(zad. 3 z zał. nr 1.7.) 

Zadanie monitorowane: 
URZĄD GMINY, 
właściciele/ zarządcy  
gruntów 

650 Budżet państwa, Środki 
własne, WFOŚiGW, 
NFOŚiGW 

W ramach zaistniałej 
potrzeby 

4. Prowadzenie właściwej gospodarki wodnej 
na terenach rolnych, łąkowych i wodno-

błotnych   
(zad. 4 z zał. nr 1.7.) 

Zadanie monitorowane: 
URZĄD GMINY, 
właściciele/ zarządcy  
gruntów 

653 Środki UE, Środki własne, 
WFOŚiGW, NFOŚiGW 

W ramach zaistniałej 
potrzeby 

5. Zrównoważone stosowanie środków ochrony 
roślin, z uwzględnieniem zasady 
zintegrowanej ochrony roślin  
(zad. 5 z zał. nr 1.7.) 

Zadanie monitorowane: 
URZĄD GMINY, jednostki 
podległe URZĄD GMINY, 
ARiMR, ODR, podmioty 
gospodarcze 

890 Środki UE, Środki własne, 
WFOŚiGW, NFOŚiGW 

Realizowane na bieżąco  

6. Przeprowadzenie pogłębionej analizy presji w 
celu zaplanowania działań ukierunkowanych 
na redukcję fosforu  
(zad. 6 z zał. nr 1.7.) 

Zadanie monitorowane:  
RZGW 

Brak możliwości 
oszacowania kosztów 

Budżet państwa, NFOŚiGW, 
WFOŚiGW 

Realizacja do 2018 
Przeprowadzenie 
pogłębionej analizy presji w 
celu ustalenia przyczyn 
nieosiągnięcia dobrego 
stanu wód z uwagi na 
stężenia fosforu w celu 
zaplanowania działań 
ukierunkowanych 

7. Realizacja działań wynikających z wdrażaniem 
Dyrektywy Azotanowej  
(zad. 7 z zał. nr 1.7.) 

Zadanie monitorowane:  
RZGW 

Brak możliwości 
oszacowania kosztów 

Budżet państwa, NFOŚiGW, 
WFOŚiGW 

Realizacja w latach 2016-
2020 Określenie wód 
wrażliwych na 
zanieczyszczenie związkami 
azotu ze źródeł rolniczych 
oraz obszarów szczególnie 
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Obszar interwencji Zadanie Podmiot odpowiedzialny 
Szacunkowe koszty 

realizacji zadania  
w tys. zł  

Źródła finansowania Dodatkowe informacje  
o zadaniu  

narażonych, opracowanie 
programu działań dla 
każdego wyznaczonego 
obszaru szczególnie 
narażonego na 
zanieczyszczenia związkami 
azotu ze źródeł rolniczych 

8. Rozpoznanie obszarów zanieczyszczonych 
(zad. 10 z zał. nr 1.7.) 

Zadanie monitorowane: 
URZĄD GMINY, jednostki 
podległe, ARMiR, 
podmioty gospodarcze 

60 Środki własne, WFOŚiGW, 
NFOŚiGW 

W miarę zaistniałej potrzeby  

9. Monitoring gleb po rekultywacji składowisk 
odpadów  
(zad. 11 z zał. nr 1.7.) 

Zadanie monitorowane: 
URZĄD GMINY, jednostki 
podległe URZĄD GMINY, 
właściciele/ zarządcy 
składowisk 

50 Środki własne  Realizowane na bieżąco  

10. Promowanie zachowań sprzyjających 
ochronie gleb i powierzchni ziemi  
(zad. 12 z zał. nr 1.7.) 

Zadanie monitorowane: 
PODR, URZĄD GMINY 

50 Środki własne, WFOŚiGW, 
NFOŚiGW 

Realizowane na bieżąco  
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Załącznik nr 3.8. Harmonogram realizacji zadań monitorowanych wraz z ich finansowaniem w obszarze interwencji gospodarka odpadami i zapobieganie 
powstawaniu odpadów 

Obszar interwencji Zadanie Podmiot odpowiedzialny 
Szacunkowe koszty 

realizacji zadania  
w tys. zł  

Źródła finansowania Dodatkowe informacje  
o zadaniu  

Gospodarka odpadami i 
zapobieganie 
powstawaniu odpadów 

1. Zakup pojemników do selektywnego zbierania 
odpadów i organizacja miejsc ich lokalizacji  
(zad. 1 z zał. nr 1.8.) 

Zadanie monitorowane: 
jednostki podległe URZĄD 
GMINY, podmioty 
odbierające odpady, 
zarządcy nieruchomości, 
osoby prywatne 

- NFOŚiGW, WFOŚiGW, 
fundusze UE, środki 
własne 

Termin realizacji 2017-2024 
W miarę zaistniałej 
potrzeby  

2. Budowa instalacji do przetwarzania selektywnie 
zebranych odpadów zielonych i innych 
bioodpadów  
(zad. 3 z zał. nr 1.8.) 

Zadanie monitorowane: 
Podmioty odpowiedzialne 
za gospodarowanie 
odpadami 

Brak możliwości 
oszacowania kosztów 

Środki własne, fundusze 
UE 

Realizacja w latach 2020 -
2025 

3. Usprawnienie systemu recyklingu odpadów  
(zad. 4 z zał. nr 1.8.) 

Zadanie monitorowane: 
Podmioty odpowiedzialne 
za gospodarowanie 
odpadami 

Brak możliwości 
oszacowania kosztów 

Środki własne, fundusze 
UE 

Termin realizacji 2017-2024 

4. Zapewnienie instalacji do odzysku i recyklingu 
odpadów remontowo – budowlanych  
(zad. 5 z zał. nr 1.8.) 

Zadanie monitorowane: 
Podmioty odpowiedzialne 
za gospodarowanie 
odpadami 

Brak możliwości 
oszacowania kosztów 

Środki własne, fundusze 
UE 

Termin realizacji 2017-2024 

5. Budowa instalacji do doczyszczania selektywnie 
zebranych frakcji odpadów komunalnych 
(zad. 6 z zał. nr 1.8.) 

Zadanie monitorowane: 
Podmioty odpowiedzialne 
za gospodarowanie 
odpadami 

Brak możliwości 
oszacowania kosztów 

RPOWP, środki własne, 
kredyty  

Realizacja w latach 2017-
2020 budowa hali o 
powierzchni ok. 2500 m2 
oraz linii sortowniczej o 
wydajności 20 tys. Mg/rok 

6. Organizacja stanowisk rozbiórki odpadów 
wielkogabarytowych  
(zad. 7 z zał. nr 1.8.) 

Zadanie monitorowane: 
Podmioty odpowiedzialne 
za gospodarowanie 
odpadami 

Brak możliwości 
oszacowania kosztów 

RPOWP, środki własne, 
kredyty  

Realizacja w latach 2017-
2020   

7. Budowa/ modernizacja kwatery na odpady 
resztkowe, których zagospodarowanie przez 
odzysk/ recykling jest niemożliwe   
(zad. 8 z zał. nr 1.8.) 

Zadanie monitorowane: 
Podmioty odpowiedzialne 
za gospodarowanie 
odpadami 

Brak możliwości 
oszacowania kosztów 

RPOWP, środki własne, 
kredyty  

Realizacja w latach 2017-
2020  

8. Instalacja wzbogacania i oczyszczania gazów 
składowiskowych 
(zad. 9 z zał. nr 1.8.) 

Zadanie monitorowane: 
Podmioty odpowiedzialne 
za gospodarowanie 
odpadami 

Brak możliwości 
oszacowania kosztów 

Środki własne, fundusze 
UE 

Realizacja w latach 2017-
2024 
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Obszar interwencji Zadanie Podmiot odpowiedzialny 
Szacunkowe koszty 

realizacji zadania  
w tys. zł  

Źródła finansowania Dodatkowe informacje  
o zadaniu  

9. Rekultywacja zamkniętych składowisk odpadów 
niespełniających wymagań prawnych i 
technicznych (zad. 10 z zał. nr 1.8.) 

Zadanie monitorowane: 
URZĄD GMINY, 
właściciele/zarządcy 
składowisk  

28 Środki własne, fundusze 
unijne – PROW i 
RPOWP, WFOŚiGW, 
NFOŚiGW 

Termin realizacji 2017-2024 

10. Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów 
zawierających azbest oraz aktualizacja 
programów usuwania azbestu na terenach gmin  
(zad. 11 z zał. nr 1.8.) 

Zadanie monitorowane: 
URZĄD GMINY, mieszkańcy 

50 Środki własne, budżet 
państwa  

Realizowane w miarę 
zaistniałej potrzeby  

11. Usuwanie wyrobów zawierających azbest (w tym 
demontaż, transport i unieszkodliwianie) 
(zad. 12 z zał. nr 1.8.) 

Zadanie monitorowane: 
URZĄD GMINY, mieszkańcy 

120 NFOŚiGW, WFOŚiGW, 
fundusze UE, środki 
własne 

Termin realizacji 2017-2024 

12. Prowadzenie bazy azbestowej  
(zad. 13 z zał. nr 1.8.) 

Zadanie monitorowane: 
URZĄD GMINY 

6 Środki własne Termin realizacji 2017-2024 

13. Akcje związane z gospodarką odpadami, 
konkursy, ulotki, broszury, spotkania, szkolenia, 
budowa ścieżek edukacyjnych  
(zad. 14 z zał. nr 1.8.) 

Zadanie monitorowane: 
URZĄD GMINY, podmioty 
odpowiedzialne za 
gospodarowanie odpadami  

15 NFOŚiGW, WFOŚiGW, 
fundusze UE, środki 
własne, RPO, PROW, 
ODR, NGO, prywatne, 
środki własne 

Termin realizacji 2017-2024 

14. Edukacja ekologiczna – Centrum Badawczo 
Rozwojowe  
(zad. 15 z zał. nr 1.8.) 

Zadanie monitorowane: 
Podmioty odpowiedzialne 
za gospodarowanie 
odpadami, uczelnie wyższe, 
centra innowacyjności, 
parki naukowo-
technologiczne 

Brak możliwości 
oszacowania kosztów 

Środki własne, środki 
UE 

- 
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Załącznik nr 3.9. Harmonogram realizacji zadań monitorowanych wraz z ich finansowaniem w obszarze interwencji zasoby przyrodnicze  

Obszar interwencji Zadanie Podmiot odpowiedzialny 
Szacunkowe koszty 

realizacji zadania  
w tys. zł  

Źródła finansowania Dodatkowe informacje  
o zadaniu  

Zasoby przyrodnicze  1. Inwentaryzacja i waloryzacja zasobów 
przyrodniczych oraz stworzenie bazy danych o 
zasobach przyrodniczych 

(zad. 1 z zał. nr 1.9.) 

Zadanie monitorowane: 
PN, RDOŚ  

600 Środki własne, środki z 
budżetu państwa, 
WFOŚiGW, NFOŚiGW  

Termin realizacji 2017-2024 

2. Opracowanie/aktualizacja planów ochrony i 
planów zadań ochronnych dla obszarów 
Natura 2000 oraz planów ochrony parków 
narodowych, krajobrazowych i rezerwatów 
przyrody 
(zad. 2 z zał. nr 1.9.) 

Zadanie monitorowane: 
RDOŚ, PN 

500 Środki własne, środki z 
budżetu państwa, 
WFOŚiGW, NFOŚiGW  

Termin realizacji 2017-2024 

3. Powoływanie nowych form ochrony przyrody  
(zad. 3 z zał. nr 1.9.) 

Zadanie monitorowane:  
RDOŚ, URZĄD GMINY 

5 Środki własne  Realizacja w miarę potrzeb  

4. Ochrona czynna siedlisk i gatunków 
(zad. 4 z zał. nr 1.9.) 

Zadanie monitorowane: 
RDOŚ, PN, organizacje 
pozarządowe, URZĄD 
GMINY, właściciele i 
zarządcy terenu 

500 Środki własne, środki z 
budżetu państwa, 
WFOŚiGW, NFOŚiGW, UE 

Termin realizacji 2017-2024 

5. Ochrona bierna procesów w ekosystemach 
(zad. 5 z zał. nr 1.9.) 

Zadanie monitorowane: 
PN, właściciele i zarządcy 
gruntów 

500 Środki własne, środki z 
budżetu państwa, 
WFOŚiGW, NFOŚiGW, UE 

Termin realizacji 2017-2024 

6. Wykup gruntów na terenach chronionych 
(zad. 6 z zał. nr 1.9.) 

Zadanie monitorowane: 
PN, właściciele gruntów, 
RDOŚ, PGL LP 

400 Środki własne  Termin realizacji 2017-2024 

7. Przywracanie walorów przyrodniczych 
zabytkowym parkom 
(zad. 7 z zał. nr 1.9.) 

Zadanie monitorowane: 
PN, właściciele i zarządcy 
terenu, URZĄD GMINY 

400 Środki własne, środki z 
budżetu państwa, 
WFOŚiGW, NFOŚiGW, UE 

Termin realizacji 2017-2024 

8. Prowadzenie gospodarki leśnej z zachowaniem 
wszystkich funkcji lasu 
(zad. 8 z zał. nr 1.9.) 

Zadanie monitorowane: 
PGL LP, Starostwa 
powiatowe 

500 Środki własne  Termin realizacji 2017-2024 

9. Regulacja populacji zwierząt łownych  
(zad. 9 z zał. nr 1.9.) 

Zadanie monitorowane: 
PGL LP, PZŁ, koła 
łowieckie, starostwa 
powiatowe, RDOŚ 

63 Środki własne Termin realizacji 2017-2024 

10. Eliminacja i ograniczenie populacji Zadanie monitorowane: 650 Środki własne, środki z Termin realizacji 2017-2024 
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Obszar interwencji Zadanie Podmiot odpowiedzialny 
Szacunkowe koszty 

realizacji zadania  
w tys. zł  

Źródła finansowania Dodatkowe informacje  
o zadaniu  

występowania inwazyjnych gatunków obcych 
(zad. 10 z zał. nr 1.9.) 

URZĄD GMINY, PN, 
właściciele lub zarządcy 
terenu 

budżetu państwa, 
WFOŚiGW, NFOŚiGW, UE 

11. Rewitalizacja zieleni  
(zad. 11 z zał. nr 1.9.) 

Zadanie monitorowane: 
PN, URZĄD GMINY, 
właściciele lub zarządcy 
terenu, RZGW 

85 Środki własne, środki z 
budżetu państwa, 
WFOŚiGW, NFOŚiGW, UE 

Termin realizacji 2017-2024 

12. Zachowanie naturalnego charakteru rzek i 
dolin rzecznych oraz poprawa warunków 
wodnych  
(zad. 12 z zał. nr 1.9.) 

Zadanie monitorowane: 
PN, RDOŚ, WZMiUW, 
URZĄD GMINY, GIOŚ 

600 Środki własne, środki z 
budżetu państwa, 
WFOŚiGW, NFOŚiGW, UE 

Termin realizacji 2017-2024 

13. Modernizacja i rozbudowa bazy monitoringu 
przyrodniczego  
(zad. 13 z zał. nr 1.9.) 

Zadanie monitorowane: 
PN, RDOŚ, GIOŚ, 
właściciele lub zarządcy 
terenu, URZĄD GMINY, 
RZGW 

45 Środki własne, środki z 
budżetu państwa, 
WFOŚiGW, NFOŚiGW, UE 

Termin realizacji 2017-2024 

14. Monitoring siedlisk i gatunków Natura 2000 
(zad. 14 z zał. nr 1.9.) 

Zadanie monitorowane: 
PN, RDOŚ, GIOŚ 

45 Środki własne, środki z 
budżetu państwa, 
WFOŚiGW, NFOŚiGW, UE 

Termin realizacji 2017-2024 

15. Aktualizacja i sporządzanie (w miarę potrzeb) 
planów urządzenia lasu i uproszczonych 
planów urządzenia lasu (zgodnie z przepisami  
ustawy o lasach) 
(zad. 18 z zał. nr 1.9.) 

Zadanie monitorowane: 
PGL LP, Starostwa 
powiatowe 

65 Środki własne  Termin realizacji 2017-2024 

16. Realizacja Krajowego Programu Zwiększania 
Lesistości 
(zad. 19 z zał. nr 1.9.) 

Zadanie monitorowane: 
PGL LP, URZĄD GMINY, 
właściciele lasów 

85 Środki własne, środki z 
budżetu państwa, 
WFOŚiGW, NFOŚiGW, UE 

Termin realizacji 2017-2024 

17. Ocena stanu lasów 
(zad. 20 z zał. nr 1.9.) 

Zadanie monitorowane: 
PGL LP, Starostwa 
powiatowe, PN 

40 Środki własne, środki z 
budżetu państwa, 

Termin realizacji 2017-2024 

18. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i 
leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, 
przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków 
zagrożeń związanych z pożarami lasów   
(zad. 21 z zał. nr 1.9.) 

Zadanie monitorowane: 
PGL LP, URZĄD GMINY, 
PSP właściciele lub 
zarządcy terenów 

780 Środki własne, środki z 
budżetu państwa, 
WFOŚiGW, NFOŚiGW, UE 

Termin realizacji 2017-2024 

19. Tworzenie i aktualizacja planów 
zagospodarowania przestrzennego oraz 

Zadanie monitorowane: 
URZĄD GMINY, jednostki 

6 Środki własne  Termin realizacji 2017-2024 
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Obszar interwencji Zadanie Podmiot odpowiedzialny 
Szacunkowe koszty 

realizacji zadania  
w tys. zł  

Źródła finansowania Dodatkowe informacje  
o zadaniu  

studiów uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego z 
uwzględnieniem ochrony zasobów przyrody i 
krajobrazu 
(zad. 22 z zał. nr 1.9.) 

podległe, zarządcy dróg, 
administratorzy cieków 

20. Utrzymywanie, ochrona i odtwarzanie 
korytarzy ekologicznych i przeciwdziałanie 
fragmentacji przestrzeni przyrodniczej 
(zad. 23 z zał. nr 1.9.) 

Zadanie monitorowane: 
URZĄD GMINY, jednostki 
podległe, zarządcy dróg, 
administratorzy cieków 

65 Środki własne, środki z 
budżetu państwa, 
WFOŚiGW, NFOŚiGW, UE 

Termin realizacji 2017-2024 

21. Utrzymanie stref zalewowych w dolinach 
wolnych od zabudowy 
(zad. 24 z zał. nr 1.9.) 

Zadanie monitorowane: 
URZĄD GMINY, jednostki 
podległe URZĄD GMINY, 
RZGW 

96 Środki własne, środki z 
budżetu państwa, 
WFOŚiGW, NFOŚiGW 

Termin realizacji 2017-2024 

22. Uporządkowanie stanu prawno-
własnościowego nieruchomości w ewidencji 
gruntów 
(zad. 25 z zał. nr 1.9.) 

Zadanie monitorowane: 
URZĄD GMINY, jednostki 
podległe URZĄD GMINY 

2 Środki własne  Termin realizacji 2017-2024 

23. Uzgadnianie studiów uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego i 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego w zakresie uwzględnienia 
wyników audytu krajobrazowego 
(zad. 27 z zał. nr 1.9.) 

Zadanie monitorowane: 
PBPP 

W ramach bieżącej 
działalności 

Środki własne Realizacja na bieżąco 

24. Budowa ścieżek edukacyjnych 
(zad. 29 z zał. nr 1.9.) 

Zadanie monitorowane: 
URZĄD GMINY, PN, PGL LP 

53 Środki własne, środki z 
budżetu państwa, 
WFOŚiGW, NFOŚiGW, UE 

Termin realizacji 2017-2024 

25. Budowa / modernizacja infrastruktury przy 
szlakach edukacyjnych 
(zad. 30 z zał. nr 1.9.) 

Zadanie monitorowane: 
URZĄD GMINY,,PN, PGL 
LP, ośrodki edukacyjne 

4 Środki własne, środki z 
budżetu państwa, 
WFOŚiGW, NFOŚiGW, UE 

Termin realizacji 2017-2024 

26. Prowadzenie zakładki poświęconej edukacji 
ekologicznej na stronie internetowej 
(zad. 31 z zał. nr 1.9.) 

Zadanie monitorowane: 
URZĄD GMINY, PN, PGL 
LP, ośrodki edukacyjne 

30 Środki własne, środki z 
budżetu państwa, 
WFOŚiGW, NFOŚiGW, UE 

Termin realizacji 2017-2024 

27. Budowa nowych i doposażenie istniejących 
obiektów edukacyjnych i rozszerzanie oferty 
edukacyjnej 
(zad. 32 z zał. nr 1.9.) 

Zadanie monitorowane: 
PN, ośrodki edukacyjne, 
PGL LP 

19 Środki własne, środki z 
budżetu państwa, 
WFOŚiGW, NFOŚiGW, UE 

Termin realizacji 2017-2024 
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Załącznik nr 3.10. Harmonogram realizacji zadań monitorowanych wraz z ich finansowaniem w obszarze interwencji zagrożenia poważnymi awariami  

Obszar interwencji Zadanie Podmiot odpowiedzialny 
Szacunkowe koszty 

realizacji zadania  
w tys. zł  

Źródła finansowania Dodatkowe informacje  
o zadaniu  

Zagrożenia poważnymi 
awariami  

1. Usprawnienie systemu ratownictwa i 
zwiększanie skuteczności prowadzenia 
długotrwałych akcji ratowniczych   
(zad. 2 z zał. nr 1.10.) 

Zadanie monitorowane: 
KW PSP 

45 środki własne, budżetu 
państwa, WFOŚiGW, 
NFOŚiGW, UE 

Termin realizacji 2017-2024 

2. Ochrona przeciwpożarowa 
(zad. 3 z zał. nr 1.10.)  

Zadanie monitorowane: 
PGL LP, KW PSP,PN,PK , 
zarządcy budynków, KW 
PSP i jednostki podległe  
 

96 środki własne, budżetu 
państwa, WFOŚiGW, 
NFOŚiGW, UE 

Termin realizacji 2017-2024 

3. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym  
(zad. 4 z zał. nr 1.10.) 

Zadanie monitorowane:  
KWP, URZĄD GMINY i 
jednostki podległe URZĄD 
GMINY, GDDKiA 
 

53 środki własne, budżetu 
państwa, WFOŚiGW, 
NFOŚiGW, UE 

Termin realizacji 2017-2024 

4. Modernizacja i doposażenie ośrodków 
szkoleniowych 
(zad. 5 z zał. nr 1.10.) 

Zadanie monitorowane:  
KWP, URZĄD GMINY i 
jednostki podległe URZĄD 
GMINY, KW PSP 
 

140 środki własne, budżetu 
państwa, WFOŚiGW, 
NFOŚiGW, UE 

Termin realizacji 2017-2024 

5. Szkolenia i warsztaty w zakresie ratownictwa 
(zad. 6 z zał. nr 1.10.) 

Zadanie monitorowane: 
URZĄD GMINY, jednostki 
podległe URZĄD GMINY, 

KW PSP i jednostki 

podległe 
 

36 środki własne, budżetu 
państwa, WFOŚiGW, 
NFOŚiGW, UE 

Termin realizacji 2017-2024 

6. Prowadzenie kontroli instalacji na terenach 
zakładów przemysłowych 
(zad. 7 z zał. nr 1.10.) 

Zadanie monitorowane: 
WIOŚ, KW PSP 

45 środki własne, budżetu 
państwa, WFOŚiGW, 
NFOŚiGW, UE 

Termin realizacji 2017-2024 

7. Prowadzenie i aktualizacja rejestru zakładów o 
dużym i zwiększonym ryzyku występowania 
poważnych awarii  
(zad.  8 z zał. nr 1.10.) 

Zadanie monitorowane: 
WIOŚ, KW PSP 

1 środki własne, budżetu 
państwa, WFOŚiGW, 
NFOŚiGW, UE 

Termin realizacji 2017-2024 

 

 


