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I. WSTĘP
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sztabin (dalej również jako PRL) stanowi kontynuację
dotychczasowych dokumentów o charakterze koncepcyjnym. Plan Rozwoju Lokalnego
Gminy Sztabin jest dokumentem szczegółowo katalogującym zadania, jakie będą
podejmowane przez samorząd gminy Sztabin w okresie 2015 - 2020. Działania te będą miały
na celu realizację misji strategicznej gminy oraz innych celów zawartych w dokumentach
planistycznych zarówno koncepcyjnych jak i wykonawczych. PRL ma na celu wesprzeć
podniesienie poziomu życia mieszkańców gminy Sztabin poprzez rozwój wszystkich
lokalnych sektorów aktywności społecznej.
PRL
jest dokumentem programowym, który wielokierunkowo integruje potrzeby
społeczności lokalnej. W swoich ustaleniach bazuje na dokumentach i programach
planistycznych będących podstawą polityki regionu na poziomie krajowym, wojewódzkim
jak i powiatowym. Zgodność Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Sztabin ze strategicznymi
dokumentami planistycznymi jest warunkiem koniecznym do jego powstania i skutecznej
realizacji.
Systematyczne wdrażanie zadań przewidzianych w tym dokumencie ma osiągnąć
w perspektywie czasowej założony cel strategiczny.
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sztabin przygotowany został w celu stworzenia możliwości
pozyskiwania środków pozabudżetowych pochodzących z funduszy krajowych i funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów dostępnych w ramach budżetu Unii
Europejskiej. Planem objęta została Gmina Sztabin na lata 2014 – 2020.
Celem nadrzędnym opracowania Planu Rozwoju Lokalnego jest zaplanowanie
zrównoważonego rozwoju Gminy Sztabin. Dokument ten jest niezbędny w kontekście udziału
gminy w postępowaniach o uzyskanie środków zewnętrznych (funduszy krajowych i
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów dostępnych w ramach
budżetu Unii Europejskiej) na planowane zadania i będzie stanowił obligatoryjny załącznik
do wniosków o pozyskanie środków finansowych w ramach środków zewnętrznych.
PRL jest dokumentem otwartym, którego celem jest zapewnienie koncentracji i efektywności
wykorzystania środków na strategiczne działania samorządu. Jest on dokumentem
ponadkadencyjnym, określającym cele i programy działań na kilka lat.
Informacje zawarte w PRL prezentują aktualną sytuację społeczno-gospodarczą Gminy
Sztabin oraz ukazują kierunki rozwoju gminy.
Otwarty charakter dokumentu umożliwia wprowadzenie korekt przyjętego PRL wynikających
z procesu transformacji społeczno-gospodarczych oraz zmian hierarchii priorytetów
przyjętych przez władze gminy.
PRL opracowany został przez zespół pracowników Urzędu Gminy Sztabin i został poddany
na etapie przygotowania merytorycznym konsultacjom.
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1. Powiązanie Planu Rozwoju Lokalnego z innymi dokumentami
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sztabin na lata 2015-2020 został przygotowany w oparciu o
analizę dokumentów i danych statystycznych, spotkania, gminne, wojewódzkie i krajowe
dokumenty strategiczne, a także projekty programów i programy operacyjne perspektywy
finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Plan Rozwoju jest wyrazem potrzeb,
oczekiwań i ambicji mieszkańców gminy Sztabin. Uwzględnia szanse i wyzwania stawiane
przez jednostką oraz zobowiązania wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
2. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju lokalnego
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sztabin obejmuje obszar Gminy Sztabin i określa cele,
zadania i kierunki rozwoju Gminy na lata 2015 –2020. Niniejszy dokument będzie służył jako
punkt odniesienia dla działań o charakterze rozwojowym, podejmowanych ze środków
własnych budżetu Gminy Sztabin, ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz z innych,
zewnętrznych źródeł finansowania.
II. CHARAKTERYSTYKA GMINY SZTABIN
1. Położenie geograficzne
Gmina Sztabin zlokalizowana jest w powiecie augustowskim, w północnej części
województwa podlaskiego. Obszar gminy ma charakter wyspy otoczonej dookoła naturalnymi
granicami. Z kierunku północnego, od terenów gmin powiatu augustowskiego – Bargłowa
Kościelnego, Augustowa, Płaskiej i Lipska obszar Gminy Sztabin oddzielony jest rozległymi
łąkami nad rzeką Nettą i Kanałem Augustowskim oraz lasami Puszczy Augustowskiej. Od
zachodu i południa od terenów gmin Goniądz i Jaświły z powiatu Mońki oddzielają go bagna,
łąki i pastwiska nadbiebrzańskie, zaś od wschodu od gmin: Suchowola i Dąbrowa
Białostocka, położonych w powiecie Sokółka, obszar gminy oddziela rzeka Biebrza i
położone wzdłuż jej biegu bagna, łąki i pastwiska. Tereny Gminy Sztabin położone są na
obszarze dwóch mezoregionów o nazwie Równina Augustowska i Kotlina Biebrzańska.
Równina Augustowska stanowi część makroregionu geograficznego nazwanego Pojezierzem
Wileńskim lub Litewskim, który należy do podprowincji geograficznej o nazwie Pojezierze
Wschodniobałtyckie. Kotlina Biebrzańska jest częścią makroregionu o nazwie Nizina
Północnopodlaska, a ten – podprowincji, tzw. Wysoczyzny Podlasko – Białoruskiej. Równina
Augustowska, to obszar sandrowy o powierzchni ok. 1500 km². Powierzchnia równiny
urozmaicona jest wzniesieniami dochodzącymi do 140 metrów nad poziom morza, pokryta w
większości lasami Puszczy Augustowskiej. Południową granicę równiny wyznacza Kotlina
Biebrzańska. W północno – wschodniej części kotliny występują dwie tzw. kępy: Wyspa
Sztabińska i Wyspa Jastrzębska, zbudowane z utworów geologicznych, różnych od całej
kotliny, bo pochodzących z innego stadium zlodowacenia.
Około 25 % powierzchni gminy znajduje się w Biebrzańskim Parku Narodowymi i w jego
otulinie. Dużą część powierzchni gminy zajmują obszary chronionego krajobrazu „Dolina
Biebrzy” oraz „Puszcza i Jeziora Augustowskie”, a od 2007 roku cały teren gminy został
objęty Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000
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Rys.1. Położenie Gminy Sztabin w powiecie augustowskim
Powierzchnia Gminy Sztabin wynosi 362 km2, co stanowi 21,83% powierzchni powiatu
augustowskiego oraz jednocześnie 1,79% powierzchni całego województwa podlaskiego.

Rys.2. Mapa Gminy Sztabin
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W granicach gminy znajduje się 41 miejscowości wiejskich, z czego 39 posiada status
sołectwa. Sieć osiedleńcza skupiona jest w środkowej części obszaru gminy, poza rozległymi
łąkami, pastwiskami i lasami, głównie ze względów fizjograficznych- mikroklimatu, poziomu
wód gruntowych i wytrzymałości gruntu. Dominuje wieś Sztabin o historycznie
ukształtowanej zabudowie jako wielofunkcyjny ośrodek gminny. Wsie Krasnybór, Jaziewo i
Jaminy wspomagają ośrodek gminny w obsłudze ludności i rolnictwa. Wiejska sieć osadnicza
ukształtowała się w ciągu historycznego procesu rozwoju rolnictwa. Na jej układ przestrzenny
i wielkość zaludnienia miały wpływ warunki przyrodnicze, struktura agrarna, procesy
demograficzne i społeczno – gospodarcze, stopień zainwestowania oraz wyżej wymienione
funkcje w stosunku do sąsiedztwa.
Miejscowością z największą liczbą mieszkańców jest Sztabin – siedziba władz gminnych
położony w środkowej części gminy, zaś miejscowością charakteryzującą się najmniejszym
potencjałem ludnościowym jest Kopytkowo.
Tabela 1. Zestawienie miejscowości sołeckich wchodzących w skład Gminy Sztabin
Liczba osób
zamieszkujących
miejscowość

Nazwa miejscowości
Balinka
Budziski
Cisów
Czarniewo
Czarny Las
Długie
Ewy
Fiedorowizna
Hruskie
Huta
Jagłowo
Jaminy
Janówek
Jasionowo
Jasionowo Dębowskie
Jastrzębna Druga
Jastrzębna Pierwsza
Jaziewo
Kamień
Karoliny
Komaszówka
Kopiec
Kopytkowo
Krasnoborki
Krasnybór
Kryłatka
Kunicha

68
49
89
128
34
128
33
64
77
155
127
170
72
187
66
254
252
337
157
72
32
113
9
279
188
87
83
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Lebiedzin
Lipowo
Mogilnice
Motułka
Ostrowie
Podcisówek
Polkowo
Sosnowo
Sztabin
Ściokła
Wolne
Wrotki
Razem

165
73
200
63
127
39
143
83
1 037
47
73
70
5430

2. Rys historyczny
W odległych czasach mieszkali tu Jaćwingowie - ludy pokrewne Litwinom, Łotyszom i
Prusom. Od 1506 r. z nadania króla Aleksandra Jagiellończyka tereny położone nad rzekami
Biebrzą i Lebiedzianką przeszły we władanie możnego rodu Chreptowiczów. Wieś Sztabin
założył Adam Chreptowicz przed 1598 rokiem, przy przeprawie rzecznej, na trakcie z
Augustowa do Knyszyna. Na początku istnienia przez ponad półtora wieku nosiła ona nazwę
Osinki. Nazwa Sztabin została wprowadzona około 1760 roku przez Joachima Chreptowicza,
kanclerza Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wyznaczył on wówczas istniejący do dziś rynek i
sieć ulic oraz znacznie rozbudował wieś. Osada stała się głównym centrum handlowym dóbr
Chreptowiczów, a później Brzostowskich. Pod koniec XVIII wieku zaczęła przekształcać się
w ośrodek miejski. W 1800 r. Sztabin liczył już 272 mieszkańców i 55 domów. W 1804 roku
wybudowano nowy kościół z fundacji Ewy Brzostowskiej, córki Joachima Chreptowicza.
Największy rozwój gospodarczy tych ziem przypada na okres istnienia tzw. „Rzeczpospolitej
Sztabińskiej” tj. na lata 1820-1854, kiedy to hrabia Karol Brzostowski, wnuk Joachima
Chreptowicza – Kanclerza Wielkiego Księstwa Litewskiego, przeprowadził w dobrach
sztabińskich szereg reform społeczno – gospodarczych i zniósł pańszczyznę. Założył kasy,
szkoły z obowiązkiem nauczania, szpital, wybudował huty żelaza i szkła, cegielnię, tartak,
gorzelnię, unowocześnił rolnictwo (wprowadził płodozmian i nowe narzędzia), fabrykę
wyrobów żeliwnych (wybudował piec do przetapiania rudy darniowej), doprowadzając
upadający majątek do rozkwitu. Wprowadził również kodeks karny, założył kasę
oszczędnościową i pożyczkową W Sztabinie został też uruchomiony pierwszy w Królestwie
Polskim telefon i telegraf. Po śmierci hrabiego w 1854 r. jego dobra, zgodnie z jego wolą,
przekazano chłopom pod warunkiem wspólnego gospodarowania. Rząd carski testament
unieważnił, a „Rzeczpospolita Sztabińska” przestała istnieć, a sam Sztabin powoli tracił na
znaczeniu i w 1897 roku został pozbawiony praw miejskich. O bardzo znacznym rozwoju
Sztabina w okresie istnienia „Rzeczpospolitej Sztabińskiej” świadczyć może chociażby fakt,
iż w 1891 roku ówczesne miasto liczyło 1420 mieszkańców i 129 domów. Dobra i majątek
po Rzeczpospolitej Sztabińskiej przeszły we władanie i nadzór Fundacji Sztabińskiej, która
funkcjonowała do II wojny światowej. Z pieniędzy Fundacji w okresie międzywojennym
wybudowano m.in. szkoły w Sztabinie, Kryłatce, Sosnowie i Krasnoborkach, odbudowano
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kościół w Sztabinie, zorganizowano w Sztabinie oddział pocztowo – telegraficzny. Po 1918
roku sytuacja gospodarcza powiatu augustowskiego, a wraz z nim i Sztabina uległa
nieznacznej poprawie. Powiat położony był wówczas w centrum terytorium Rzeczypospolitej.
Ułatwiało to komunikację z innymi regionami. Od 1928 r. rozpoczęto budowę drogi Sztabin –
Augustów , a w latach 1933 – 1934 wybudowano całą drogę Białystok – Korycin – Sztabin –
Augustów. W latach 1945-1949 Fundacja była własnością gminy, a w 1949 r. wszystko
zostało upaństwowione. W 40-leciu powojennym Sztabin przypominał jedną z wielu
gminnych miejscowości w naszym regionie. Brak jakiegokolwiek przemysłu, powodował,
iż jedyną gałęzią gospodarki w gminie Sztabin było rolnictwo. W latach 70-tych i 80-tych
ubiegłego wieku rozbudowano szkołę podstawową w Sztabinie, wybudowano gminny
ośrodek zdrowia, piekarnię, rozlewnię wód gazowanych, a w Rolniczej Spółdzielni
Produkcyjnej wytwarzano mieszanki i pasze dla zwierząt. Spółdzielnia Kółek Rolniczych
wykonywała wszelkiego rodzaju usługi dla rolników. Wraz z przemianami ustrojowymi
większość z tych zakładów upadła, a obiekty zostały sprzedane osobom prywatnym, które w
większym lub mniejszym stopniu przystosowały je do swoich potrzeb. Ostatnie 25 lat w
historii Gminy Sztabin to okres dynamicznego rozwoju i wielu zmian we wszystkich
dziedzinach miejscowej gospodarki.
3. Ludność i demografia
W roku 2012 Gminę Sztabin zamieszkiwało 5310 osób. Rok później było to 5253 osób. Był
to więc spadek o prawie 60 osób. W roku 2014 liczba mieszkańców spadła o kolejne dziewięć
osób do poziomu 5245. W ostatnich latach zauważalny jest ciągły spadek liczby ludności
gminy. W ciągu ostatnich 15 lat liczba ta zmniejszyła się o ponad 600 osób, gdyż w roku
2000 Gminę Sztabin zamieszkiwało 5853 ludności.
Jednym z podstawowych czynników wpływających na rozwój jednostek samorządu
terytorialnego jest sytuacja demograficzna oraz perspektywy jej zmian. Na terenie Gminy
Sztabin zauważalna jest tendencja związana z niewielkimi wahaniami liczby ludności.
Tabela nr 2. Liczba ludności na terenie Gminy Sztabin w latach 2009-2014
Wyszczególnienie

J. m.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Liczba ludności
ogółem

osoba

5299

5442

5370

5310

5253

5245

mężczyźni

osoba

2742

2806

2766

2745

2706

2710

kobiety

osoba

2557

2636

2604

2565

2547

2535

ogółem

osoba

63

44

48

52

45

45

mężczyźni

osoba

29

26

27

32

20

29

kobiety

osoba

34

18

21

20

25

16

Ruch naturalny wg płci
Urodzenia

Zgony

7

ogółem

osoba

58

65

82

69

76

55

mężczyźni

osoba

30

43

49

40

42

27

kobiety

osoba

28

22

33

29

34

28

ogółem

osoba

5

-21

-34

-17

-31

-10

mężczyźni

osoba

-1

-17

-22

-8

-22

2

kobiety

osoba

6

-4

-12

-9

-9

-12

Przyrost naturalny

W roku 2013 ludność gminy stanowiła 8,82% ludności powiatu, a także 0,44% ludności
całego województwa. W roku 2012 powyższe odsetki wyglądały następująco: powiat –
8,87%, województwo – 0,44%. Rok 2010, powiat – 9,06%, województwo – 0,45%.
Struktura populacji według płci przedstawia się następująco: w roku 2013 liczba mężczyzn
wyniosła
2 706, a kobiet 2 547 w roku 2012 mężczyzn było 2 745, a kobiet – 2 565, zaś
w roku 2010, mężczyźni – 2 806, kobiety – 2 636.
Tabela 3. Gęstość zamieszkania na 1 km2
Gęstość zamieszkania na 1 km2
2010

2012

2013

Województwo

60

59

59

Powiat

36

36

36

Gmina Sztabin

15

15

14

Niska na tle województwa i powiatu gęstość zamieszkania na 1 km2 wynika ze specyfiki
gminy tj. dużej niezamieszkałej powierzchni porośniętej przez lasy Puszczy Augustowskiej
oraz bagna doliny Biebrzy.
Do najważniejszych cech demograficznych mających wpływa na rozwój społeczno –
gospodarczy na terenie Gminy Sztabin w najbliższych latach należy zaliczyć:
 ujemny przyrost naturalny ludności,
 niski wskaźnik gęstości zaludnienia,
 względna równowagę pomiędzy kobietami i mężczyznami,
 niskim odsetkiem osób w wieku poprodukcyjnym,
 korzystny układ grup wiekowych mieszkańców z przewagą osób w wieku produkcyjnym i
z niskim odsetkiem osób w wieku poprodukcyjnym.
4. Środowisko przyrodnicze
Gmina Sztabin charakteryzuje się środowiskiem przyrodniczym, w znacznym stopniu
zachowanym od ingerencji ręki ludzkiej, o wysokich i unikalnych walorach w skali kraju, a
nawet Europy. Na jej obszarze występują duże komponenty naturalnych lasów, bagienne
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doliny rzek o cennej i różnorodnej roślinności, odznaczające się najwyższym stopniem
naturalności i najwyższą bioróżnorodnością.
Wysoki stopień naturalności gminy wynika z samej struktury użytkowania gruntów, w
której dominują obszary uznane za biologicznie czynne – aktywne, tj.: łąki, pastwiska, lasy,
zadrzewienia, wody i nieużytki bagienne.
O wysokim potencjale biotycznym obszaru gminy świadczy bogactwo fauny i flory
oraz występowanie licznych chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt, a także
znaczna ilość obszarów określanych statusem ochronnym.
Obszar Gminy Sztabin wchodzi w skład zatorfionego obniżenia mezoregionu Kotliny
Biebrzańskiej należącej do mezoregionu Niziny Północno – Podlaskiej.
Średnie wzniesienie terenów sandrowych n.p.m. waha się w granicach 120 – 130 m,
lokalnie 140 m i wyżej. Tereny sandrowe, a szczególnie rozlokowane na nich wydmy pokryte
są lasami. Następnym elementem rzeźby terenu obejmującym zarazem największe
powierzchnie obszaru gminy Sztabin są równiny torfowo – bagienne leżące w dolinach rzeki
Biebrzy i jej dopływach oraz w dolinie rzeki Wołkuszanki. Stanowią one bardzo rozległe
powierzchniowo, zabagnione obniżenia, wypełnione przeważnie pokładami torfu, nieraz o
znacznych miąższościach. Ponadto są to powierzchnie płaskie, niedostrzegalnie opadające w
kierunku południowo – zachodnim ku rzece Biebrzy oraz północno – wschodnim ku rzece
Wołkuszanka. Są to tereny położone głównie na wysokości 110 – 120 m n.p.m. Najwyższe
wzniesienie w obrębie gminy osiąga wartość 152,8 m n.p.m. i położone jest na tzw. wyspie
Sztabińskiej, zlokalizowanej na terenach zalesionych w kierunku południowym od
miejscowości Podcisówek (rejon lokalizacji telewizyjnej stacji przekaźnikowej). Wysokość
najniżej położonego obszaru wynosi 109 m n.p.m. Znajduje się on w dolnym odcinku doliny
rzeki Biebrzy w okolicy wsi Jasionowo. Oznacza to, iż deniwelacja na obszarze całej gminy
wynosi 43,8 m.
Na obszarze Gminy Sztabin występują trzy typy rzeźby terenu. Ich procentowy udział
przedstawia się następująco:
 płaskorówninna – 86%,
 niskofalista i niskopagórkowata – 12%,
 falista i pagórkowata – 2%.
Powierzchniowy system hydrograficzny obszaru gminy składa się z Biebrzy i jej
dopływów. Głównym odbiornikiem wód z obszaru Gminy Sztabin jest rzeka Biebrza płynąca
z kierunku północno – wschodniego na południowy – zachód. Trasa rzeki jest bardzo
rozwinięta, charakteryzuje się licznymi meandrami i starorzeczami, zaś lustro wody w rzece
układa się blisko powierzchni terenu.
Lasy na terenie Gminy Sztabin tworzą dwa duże kompleksy. Jeden z nich zajmuje
północno – wschodnią część gminy, tym samym stanowiąc południowo – wschodnią część
Puszczy Augustowskiej. Drugi kompleks leśny występuje w środkowej części gminy.
Kompleksy leśne występują głównie na glebach pochodzenia polodowcowego, piaskach
sandrowych oraz na glebach organiczno – torfowych wypełniających zagłębienia i obniżenia
terenu.
Gatunkiem dominującym w drzewostanie na obszarze gminy jest sosna, której
procentowy udział wynosi około 58%. Tworzy ona drzewostany jednogatunkowe w różnych
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klasach wieku na siedliskach boru świeżego, boru mieszanego świeżego, boru suchego lub z
nieznacznym udziałem brzozy, świerka, olszy na siedlisku boru wilgotnego. W podszyciu
występuje głównie jałowiec, a w runie borówka czarna, brusznica, wrzos.
Z kolei największą wartość pod względem przyrodniczym przedstawiają lasy olszowe,
olszowo – brzozowe oraz zarośla wierzbowo – brzozowe. Wartość przyrodnicza zbiorowisk
leśnych została uwzględniona przy określaniu lasów ochronnych, a przestrzeganie zapisanych
rygorów gospodarki w tych lasach pozwala na zachowanie ich wyjątkowych walorów.
W Gminie Sztabin ogólna powierzchnia prawnie chroniona, o szczególnych walorach
przyrodniczych wynosi 36,18 tys. ha, co stanowi zarazem 100 % całej powierzchni gminy.
Cały teren Gminy Sztabin obejmują cztery obszary sieci NATURA 2000, związane z
ochroną Doliny Biebrzy oraz Puszczy Augustowskiej. W granicach gminy znajduje się 5,56
tys. ha powierzchni Biebrzańskiego Parku Narodowego, co stanowi 15,37% powierzchni
gminy. Powierzchnia trzech rezerwatów przyrody: Kuriańskie Bagno, Glinki, Kozi Rynek
wynosi 1,07 tys. ha, co stanowi 2,96% powierzchni gminy. Powierzchnia obszarów
chronionego krajobrazu wynosi 20,71 tys. ha, co stanowi 69,26% powierzchni gminy.
Ponadto w granicach gminy zlokalizowanych jest 15 pomników przyrody, w większości
stanowią je drzewa.
5. Hydrografia, hydrologia.
Obszar Gminy Sztabin za wyjątkiem jego północno-wschodniego skrawka terenu leży
w dorzeczu Wisły – Narwi. W północno – wschodniej części obszaru gminy przebiega dział
wodny pierwszego rzędu. Skrawek obszaru tej części gminy należy do zlewni rzeki
Wołkuszanki leżącej w dorzeczu Niemna i nie ma istotnego znaczenia w układzie sieci
hydrograficznej gminy Sztabin. Powierzchniowy system hydrograficzny obszaru gminy
składa się z Biebrzy i jej dopływów. Głównym odbiornikiem wód z obszaru gminy Sztabin
jest rzeka Biebrza płynąca z północnego-wschodu na południowy-zachód.
Trasa rzeki jest bardzo rozwinięta z licznymi meandrami, i starorzeczami zaś lustro wody w
rzece układa się blisko powierzchni terenu.
Rzeka Biebrza na całym odcinku graniczącym z obszarem gminy Sztabin jest
nieuregulowana, jej zlewnia w przekroju Dębowo wynosi ca 2320 km2, a średni roczny
przepływ wynosi 12,4 m3/sek. Rzeka charakteryzuje się umiarkowanym ustrojem rzecznym i
wezbraniem wiosennym oraz gruntowo – opadowym zasilaniem.
Obszary gminy w jej południowej części wzdłuż dolin rzek (Biebrzy i jej dopływów)
stanowią tereny zalewowe. Zalewy związane są z porami roku i intensywnością opadów i
roztopów. Czas trwania zalewów w basenie Biebrzy Górnej i Środkowej zazwyczaj kończy
się w kwietniu i w okolicy Sztabina trwa średnio rocznie około 20 dni.
Rzeka Netta wypływa z jeziora Necko doprowadzając wodę do Biebrzy z dużej części
Pojezierza Zachodnio-Suwalskiego. Między Augustowem i Dębowem jest ona częściowo
skanalizowana jako fragment Kanału Augustowskiego z końcową śluzą Dębowo.
Poważną rolę w obrębie obszaru gminy odgrywają tereny podmokłe i cieki sztuczne.
Największe zwarte tereny podmokłe występują w dolinach w/w rzek oraz w części północnowschodniej na obszarach sandrowych Puszczy Augustowskiej.
Na terenie gminy brak jest takiego elementu hydrograficznego, jakim są jeziora.
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Stan sanitarny wód istniejących na terenie gminy jest zadowalający, nie obserwuje się
zjawiska zanieczyszczeń wód powierzchniowych ściekami przemysłowymi i komunalnymi.
Problem zanieczyszczeń wód powierzchniowych na terenie gminy może sprowadzać się do
zanieczyszczeń lokalnych spowodowanych intensywnym rozwojem rolnictwa. Stan czystości
wód odpowiada ustalonym normatywom – klasom.
6. Warunki klimatyczne
Warunki klimatyczne Kotliny Biebrzańskiej znacznie odbiegają od warunków
panujących w Polsce środkowej i zachodniej. Mieszczą się one w ogólnej charakterystyce
Niziny Północnopodlaskiej.
W podziale na regiony klimatyczne woj. białostockiego (w dawnych granicach
administracyjnych) wg St. Pietkiewicza obszar Gminy Sztabin zaliczony został do drugiego
regionu obejmującego południowo-wschodnią część pojezierzy, północno-wschodni koniec
bruzdy centralnej i wzniesienia wschodnie.
Region ten charakteryzują następujące dane:
 średnie roczne temperatury wynoszą około 6,5 º C, natomiast lipca od 17º C do 18º C,
 okres wegetacyjny trwa tu średnio około 200 dni, a pokrywa śnieżna około 90 dni.
Roczna wielkość opadów atmosferycznych wynosi około 600 mm.
Warunki klimatyczne obszaru gminy Sztabin na podstawie opracowania dot. klimatu
przedstawiają się następująco:
 średnia temperatura roczna waha się w granicach 6,5 - 7º C (niższa o 1-2º C od Polski
środkowej). Średnia temperatura stycznia – 4, -4,5º C (niższa o 1,5 - 3º C od Polski
środkowej). Podobnie różnice dotyczą średnich temperatur wiosennych. Zima trwa
średnio 3,5 – 4 miesięcy (dłuższa o 0,5 – 1 od Polski środkowej). Lato trwa 2-3 miesiące
(krótsze o około 1 miesiąc od pozostałych części Polski).
 okres wegetacyjny trwa średnio 187-206 dni (krótszy o 15-20 dni od Polski środkowej i
zachodniej). Liczba dni przymrozkowych waha się od około 35-83 dni. Roczna suma
opadów wynosi 550-600 mm. Liczba dni z opadem śnieżnym wynosi około 70 w roku.
Pokrywa śnieżna zalega średnio 75-104 dni w okresie od końca listopada do początków
kwietnia.
Jak wynika z powyższego, obszar ten charakteryzuje się w skali kraju stosunkowo
surowymi warunkami klimatycznymi określonymi dość ostrą zimą, opóźnioną wiosną i
przyspieszoną jesienią, cieplejszą od wiosny.
Warto także podkreślić, że stosunkowo długotrwały okres zimy ma swoje również
zalety, ponieważ skraca najmniej korzystne pory roku tj. przedwiośnie i przedzimie.
7. Szata roślinna
Obszar Gminy Sztabin przynależy do Krainy Biebrzańskiej Działu Północnego. Zaś w
regionalizacji geobotanicznej
do
mazursko–podlaskiego
regionu
Niżu
Wschodnoeuropejskiego. Jest to obszar objęty północnym zasięgiem świerka i wyróżnia się
skupianiem kontynentalno – borelnych elementów roślinności.
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Charakterystyczne są tu niżowe bory świerkowe,
szczególnie postaci borów
mieszanych świerkowo – sosnowo – dębowych z dużym udziałem osiki, leśne i bezleśne
torfowiska wysokie, zespoły wrzosowisk mączniowych, torfowisk niskich i przejściowych,
łąk i pól uprawnych. W dolinach rzek dominuje roślinność emersyjnych torfowisk niskich i
przejściowych. Są to głównie zbiorowiska mszysto – turzynowe w mozaice ze zmienno –
wilgotnymi łąkami.
Doliny małych rzek Olszanki i Lebiedzianki są w większości odlesione i zmeliorowane.
Ponad 40% powierzchni gminy zajmują lasy. Głównie są to południowe obszary Puszczy
Augustowskiej. Dominującym drzewostanem jest sosna. Lasy prywatne stanowiące 25%
powierzchni lasów w gminie budowane są przez młode wiekowo drzewostany. Dominują
bory sosnowe i mieszane, bory świerkowe i grądy świeże, lokalnie występują łęgi i olsy.
Wiele obszarów leśnych objęto ochroną i określono zasady w nich gospodarowania.
8. Świat zwierzęcy
Na terenie gminy obok obszarów o formie zubożonej wskutek intensywnych form
gospodarowania rolniczego i leśnego znajdują się tereny o charakterze zbliżonym do
naturalnego lub mało przekształcone.
Najistotniejszą rolę w kształtowaniu zasobów floristycznych obszaru pełnią tu duże i zwarte
kompleksy leśne (Puszcza Augustowska) oraz tereny mokradłowe związane z dużymi dolinami
rzecznymi.
Wśród dużych ssaków najliczniej reprezentowane są: łoś, jeleń, sarna, dzik , które znajdują tu
optymalne warunki do bytowania.
Ssaki drapieżne to: wilk, ryś, jenot, borsuk, kuna, tchórz, łasica.
Rozległe tereny leśne, wodne i bagienne stwarzają optymalne warunki do bytowania wielu
gatunków ptaków.
Do najcenniejszych należy zaliczyć następujące gatunki: bąk, bocian czarny, liczne
kaczkowate, orliki, bieliki, błotniaki, cietrzew, derkacz, brodźce, sowy, zimorodki, dudki,
dzięcioły, myszołowy, skowronki, pliszki, słowiki, sikory, sroki, kruki, kawki, wrona.
Gromada płazów to wiele odmian żab, a z gromady gadów występują jaszczurki, padalec,
zaskrońce, żmije zygzowate.
Obszary znajdujące się pod silną presją człowieka – grunty użytkowane rolniczo i
rozdrobnione tereny leśne zamieszkiwane są przez gatunki pospolite: sarnę, lisa, dzika, zająca
szaraka, a z grupy małych ssaków: jeża, nornicę, mysz i szczura.
9. Walory krajobrazowe
Na obszarze gminy wydzielono według kryterium roślinności potencjalnej kilka
poniższych typów krajobrazu:
 krajobraz nadrzecznych łęgów wierzbowo – topolowych w strefie zalewów
periodycznych,
 krajobraz łęgów olszowych i jesionowo – olszowych siedlisk wodno – gruntowych,
 krajobraz środkowoeuropejskich olsów i mechowisk w szerokich dolinach rzecznych,
 krajobraz kontynentalnych borów mieszanych,
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 krajobraz kontynentalnych śródlądowych borów sosnowych w kompleksie boru świeżego,
suchego i wilgotnego.
Według kryterium roślinności rzeczywistej uwzględniającej oddziaływanie człowieka na
szatę roślinną i siedlisko, wyróżniono krajobrazy leśne przynależące do dużych zwartych
kompleksów Puszczy Augustowskiej.
Na większości terenów przeważają powierzchniowe krajobrazy autropogeniczne łąk i pól
uprawnych. W dolinach rzeki Biebrzy i Netty torfowiska niskie. Istotnym elementem
struktury krajobrazu są cieki wodne i brak jezior.
10. Diagnoza stanu środowiska przyrodniczego
Środowisko przyrodnicze gminy wykazuje mały stopień odkształcenia
poszczególnych jego komponentów wywołany działalnością ludzi. Największy stopień
naturalności wykazuje rzeźba terenu i budowa geologiczna. Niszcząca działalność człowieka
sprowadza się do niewielkiej eksploatacji surowców naturalnych na potrzeby lokalne.
Istniejące i pozostawione odkrywki są niewielkie i nie powodują degradacji krajobrazu.
Ze względu na ubogą sieć osadniczą wpływ zabudowy na degradację środowiska jest
znikomy podobnie jest z gospodarką rolną. Sieć rzeczna została przekształcona poprzez
przyłączenie sieci kanałów melioracyjnych, co przyczyniło się do wydłużenia cieków.
Zmianom uległy również zasięgi zlewni, ponieważ przekopanie kanałów
spowodowało przeciągnięcie wód cieków sąsiednich, wiele koryt cieków naturalnych zostało
wyprostowanych a więc uległo skróceniu, co przyczyniło się do przyspieszenia odpływu ze
zlewni, gdzie jednak lasy i większe torfowiska sprzyjają retencji. Wody powierzchniowe
wykazują dobry stan – małe zanieczyszczenia typu chemicznego.
Stan wód gruntowych jest różny i zależy od głębokości oraz izolacji od powierzchni.
Wody mało zanieczyszczone występują na obszarach o gruntach spoistych i mało
przepuszczalnych. Zanieczyszczenia wzrastają na obszarach o gruntach przepuszczalnych ze
swobodnym zwierciadłem wody.
W celu uchronienia naturalnej roślinności i degradacji środowiska powołano park
narodowy oraz utworzono obszaru chronionego krajobrazu, a cały teren gminy objeto
ekologiczna siecią Natura 2000.
Czystość powietrza na obszarze gminy nie budzi zastrzeżeń z powodu braku lokalnych
emitorów.
11. Warunki glebowe. Rolnictwo
Gmina Sztabin położona jest w Kotlinie Augustowskiej. Skałami macierzystymi gleb
tego obszaru są piaski luźne, piaski słabo gliniaste i gliniaste, gliny oraz torfy.
Na obszarze Gminy Sztabin dominują gleby bagienne i pobagienne typu torfowych i
murszowych nad glebami mineralnymi. Gleby organiczne występujące na obszarze tej gminy
charakteryzują się dużym zróżnicowaniem. W dolinie Biebrzy przeważają torfy o słabym lub
średnim stopniu rozkładu. Natomiast na terenach sandrowych występują głównie torfy
średnio głębokie i płytkie silnie rozłożone, podatne na przesuszanie.
Ponadto na obszarach sandrowych występują bardzo płytkie gleby organicznomineralne, które na stanowiskach odwodnionych ulegają przesuszeniu.
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Na gruntach ornych, głównie w środkowej części gminy występują gleby brunatne kwaśne i
wyługowane oraz czarne ziemie zdegradowane. Natomiast w południowo-zachodniej części
gminy występują czarne ziemie właściwe, brunatne właściwe, bielicowe i pseudobielicowe.
O potencjalnych możliwościach produkcyjnych gleb tego obszaru decyduje duży udział
kompleksu żytniego słabego i żytniego bardzo słabego przydatności rolniczej w powierzchni
gruntów ornych:
Natomiast udział poszczególnych klas bonitacji gruntów ornych przedstawia się następująco:
klasa IIIb
1,1%
-

klasa IVa

-

8,5%

-

klasa IVb

-

21,2%

-

klasa V

-

35,8%

-

klasa VI

-

31,7%

-

klasaVI Rz

-

1,7%

Gleby o najwyższej wartości produkcyjnej obszaru gminy zajmują niewielkie powierzchnie
koncentrując się głównie w południowo-zachodniej części gminy głównie we wsiach Jaziewo,
Jaminy, Mogilnice, Lipowo, Czarniewo, Czarny Las, w południowej części głownie we wsi
Krasnoborki, Jasionowo, Krasnybór oraz we wschodniej części gminy na gruntach wsi,
Jastrzębna I, Jastrzębna II i Ostrowie.
Gleby klas trzecich i czwartych stanowią około 31% powierzchni gruntów ornych.
Gleby o niskiej wartości produkcyjnej zaliczane do V, VI i VIRz klasy bonitacyjnej
stanowią około 69% i rozciągają się na obszarach sandrowych głównie w środkowej części na
tzw. Wyspie Sztabińskiej oraz w części północnej i północno-wschodniej gminy. Największy
największy ich udział występuje w obrębie Fiedorowizna – 6,8%, Sosnowo – 5,6% i Wolne
5,1%.
Największe kompleksy łąk i pastwisk o średniej wartości produkcyjnej zaliczane do IV klasy
bonitacyjnej występują w rejonie zmeliorowanych i zagospodarowanych użytków zielonych,
głównie w północnej i północno-wschodniej części gminy.
Natomiast obszary łąk i pastwisk o niskiej wartości produkcyjnej zaliczane do V i VI klasy
bonitacyjnej występują głównie w dolinie rzeki Biebrzy i Netty.
Wskaźnik bonitacji jakości i przydatności rolniczej gleb Gminy Sztabin wynosi 31,6 pkt. i w
skali Powiatu Augustów tylko Gmina Płaska charakteryzuje się niższym wskaźnikiem
bonitacji gleb.
Powierzchnia ewidencyjna Gminy Sztabin na dzień 01 stycznia 2012r wynosiła 36 257 ha, co stanowi
21,8% powiatu.

14

Tabela 4. Struktura użytkowania gruntów w Gminie Sztabin
Wyszczególnienie

L.p.

Powierzchnia
[ha]
17 806

% pow. gminy

1.

Użytki rolne

2.
2.1
2.2.
3.
3.1
3.2
4.

Grunty leśne
Lasy
Grunty zadrzewione i zakrzewione
Grunty zabudowane i zurbanizowane
Drogi i tereny kolejowe
Tereny mieszkaniowe i rekreacyjne
Grunty pod wodami

15 773
15 220
553
734
708
26
188

43,5

5.

Nieużytki

1 728

4,8

6.

Tereny różne

4

7.

Użytki kopalne

24

49,1

2,0

0,5

0,1

Źródło: Starostwo Powiatowe w Augustowie
Stan: 01.01.2012r.

Obszar Gminy Sztabin wyróżnia mały udział użytków rolnych na korzyść gruntów pod lasami. Jest
to cecha charakterystyczna dla gmin położonych w kompleksie Puszczy Augustowskiej.
Użytki rolne stanowią 49,1% powierzchni ogólnej, a ich struktura przedstawia się następująco:
Tabela 5. Struktura użytków rolnych w gminie Sztabin
Lp.

Elementy struktury

1.

Grunty orne

2.

Powierzchnia [ha]

% pow. UR

6 278

35,3

Sady

42

0,2

3.

Łąki

7 974

44,8

4.

Pastwiska

2 898

16,3

5.

Grunty orne zabudowane

306

1,7

6.

Użytki rolne pod wodami

308

1,7

Rozmieszczenie użytków rolnych na obszarze gminy jest nierównomierne, a główne obszary
rolniczej przestrzeni produkcyjnej znajdują się w południowej części gminy.
Najmniejszy udział użytków rolnych występuje w obrębie Chomaszewo, Balinka, Wrotki i
Fiedorowizna. W obrębach tych występuje duży udział gruntów leśnych.
Natomiast w obrębach Komaszówka, Dłużański Las, Długie, Jagłowo, Lebiedzin i Czarny Las
użytki rolne stanowią ponad 85% powierzchni.
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Cechą charakterystyczną Gminy Sztabin jest duży udział trwałych użytków zielonych. Łąki i
pastwiska stanowią około 61 % powierzchni użytków rolnych. Taka struktura użytków rolnych w
dużej mierze ma wpływ na kierunki produkcji gospodarstw rolnych.
Rozmieszczenie użytków zielonych jest nierównomierne i waha się od 94,2% w obrębie
Sosnowo, 86,9% - Hruskie do około 25% w obrębie Kamień i Kryłatka.
Rolnicza przestrzeń produkcyjna stanowi 49,1% powierzchni gminy, a syntetyczny wskaźnik
waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynosi 45,7 pkt. Gleby klas III – IV stanowią około
31% powierzchni gruntów rolnych gminy. Analiza warunków naturalnych pozwala stwierdzić, że
obszar gminy charakteryzują mało korzystne walory rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Warunki
naturalne ograniczają dobór roślin uprawnych i zmniejszają plonowanie, a w konsekwencji wpływają
na wielkość dochodów uzyskiwanych z prowadzenia gospodarstw.
Duży udział trwałych użytków zielonych – (61,% )stanowi bazę paszową dla rozwoju hodowli bydła.
Wg danych Starostwa Powiatowego w Augustowie stan władania gruntów w Gminie Sztabin w latach
2012 i 2013 uległ nieznacznym zmianom.
Z analizy struktury własności wynika, że 60% gruntów znajduje się we władaniu gospodarstw
indywidualnych, a na drugim miejscu w strukturze własności występują grunty Lasów Państwowych.

Tak więc produkcja rolna na obszarze gminy prowadzona jest głownie przez gospodarstwa
indywidualne, które skupiają około 94,5 %użytków rolnych. Struktura obszarowa tych
gospodarstw jest korzystniejsza niż w całym powiecie augustowskim, ponieważ jest większy
udział gospodarstw o powierzchni powyżej 15 ha.
Kierunki produkcji rolnej ukształtowały się pod wpływem warunków naturalnych i
czynników ekonomicznych. Mało korzystne warunki agroklimatyczne i brak stabilnego rynku
zbytu wpływają na wielokierunkowość produkcji.
Produkcja roślinna ukierunkowana jest głównie na potrzeby własne gospodarstw. Wśród
roślin zbożowych dominuje żyto, a na drugim miejscu znajduje się owies, głównie z
przeznaczenie na pasze w gospodarstwach. Produkcja zwierzęca nastawiona jest na
wykorzystanie potencjału paszowego znajdującego się na użytkach zielonych i w związku z
tym wzrasta z roku na rok obsada bydła. Produkcja zwierzęca jest dwukierunkowa. Hodowla
bydła prowadzona jest w prawie 70% ogólnej liczby gospodarstw, a głównym kierunkiem
produkcji jest bydło mleczne. Natomiast trzodą chlewną zajmuje się prawie 50% gospodarstw
rolnych. Konie znajdują się w niecałe 10 % gospodarstw.
12. Turystyka
Teren gminy obejmuje w dużej części tereny o wysokich walorach przyrodniczych i
krajobrazowych, w tym tereny Biebrzańskiego Parku Narodowego, Kanał Augustowski ze
śluzami w Sosnowie i Dębowie, wieś - skansen Jagłowo, duże kompleksy leśne z rezerwatami
Glinki i Kozi Rynek. W gminie Sztabin z każdym rokiem powiększa się baza turystyczno –
wypoczynkowa.
Baza turystyczna w Gminie Sztabin opiera się o kwatery agroturystyczne, które
łącznie oferowały 63 miejsca noclegowe. W gminie znajduje się 14 kwater. Zlokalizowane są
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w następujących wsiach: Sztabin, Jaminy, Polkowo, Kopiec, Jagłowo, Podcisówek,
Lebiedzin, Jastrzębna Pierwsza, Chomaszewo, Jaziewo, Kryłatka, Kopytkowo.
Na terenie gminy znajdują się następujące atrakcje turystyczne: Biebrzański Park
Narodowy, Kanał Augustowski, Śluza w Dębowie, Zespół Dworski z parkiem w Cisowie,
Rezerwat Przyrody „Kozi Rynek”, Rezerwat florystyczny „Glinki”, Puszcza Augustowska,
obszary chronionego krajobrazu oraz tereny wsi położonych w Dolinie Biebrzy oraz na skraju
Puszczy Augustowskiej takich jak Jagłowo, Kopytkowo, Dębowo, Jasionowo Dębowskie,
Czarniewo, Czarny Las, Sztabin, Balinka , Hruskie.
13. Obiekty dziedzictwa kulturowego.
Do grupy zabytków sakralnych zaliczają się poniższe zespoły kościelne oraz kaplice.
Zespół kościoła w Krasnymborze składa się z późnorenesansowej świątyni okolonej
kamiennym murem oraz z plebani z lat 30-tych XX wieku. W Krasnymborze na terenie
cmentarza grzebalnego znajduje się kaplica z około 1800 roku pełniąca funkcję kościoła
parafialnego. Zespół kościoła parafialnego w Jaminach składa się z drewnianego barokowego
kościoła oraz zespołu kaplic. Miejscowy kościół znajduje się na terenie rozległego cmentarza
grzebalnego. Obiekt ten został przeniesiony z Augustowa w 1849 roku. Zespół kościoła
parafialnego w Sztabinie składa się z neogotyckiej świątyni okolonej murem oraz plebani z lat
30-tych XX wieku. W Jagłowie znajduje się drewniana kaplica z roku 1948, której forma
nawiązuje do tradycyjnego budownictwa ludowego. Ponadto w południowej części gminy
znajdują się liczne wolnostojące kapliczki przydrożne.
Na terenie gminy we wsiach Cisów i Jastrzębna zachowały się pozostałości dwóch
zespołów dworskich. Z zespołu dworsko–ogrodowego w Cisowie zachował się
przebudowany dwór o formach klasycystycznych oraz odbudowany w latach 70-tych XX
wieku budynek mieszkalny pozbawiony form stylowych. Park o formach krajobrazowych
pochodzi z drugiej połowy XIX wieku. Z dużego założenia folwarcznego w Jastrzębnej
zachowały się jedynie ruiny budynków gospodarczych.
Do grupy zabytkowych budynków na terenie gminy należą obiekty drewniane i
gospodarcze, zlokalizowane we wsiach: Mogilnice, Jaminy, Jagłowo, Jastrzębna. Zabudowa
w wyżej wymienionych wsiach pochodzi przede wszystkim z lat 20-tych XX wieku oraz w
nielicznych już przypadkach z drugiej połowy XIX wieku. Budynki mieszkalne oraz
gospodarcze nie posiadają cech stylowych.
Zabytki ruchome, do których zalicza się dzieła sztuki, rzeźbę, malarstwo i wyroby
rzemiosła artystycznego, stanowią wyposażenie kościołów parafialnych w Jaminach,
Krasnymborze i Sztabinie. Szczególnie cennym zabytkiem jest obraz Matki Boskiej
Krasnoborskiej pochodzący najprawdopodobniej z końca XVI wieku. W grupie przykładów
cennego malarstwa jest obraz ze Świętym Rochem przechowywany w kaplicy w
Krasnymborze. Na uwagę zasługuje droga Krzyżowa z jamińskiego kościoła pochodząca z
połowy XIX wieku. Wyposażenie w wymienionych kościołach m.in.: ołtarze, rzeźby
pochodzą głównie z XIX wieku.
W gminie są trzy cmentarze historyczne. Wszystkie należą do parafii rzymsko –
katolickich, to jest w: Krasnyborze, Jaminach i Sztabinie. Na cmentarzu w Krasnymborze
znajduje się szereg cennych żeliwnych nagrobków pochodzących ze sztabińskiej odlewni. Na
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cmentarzu w Jaminach obok dawnych nagrobków znajduje się pomnik ofiar hitlerowskiego
terroru.

III. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
1. Budownictwo
Podstawowym dokumentem planistycznym do 2003 roku był uchwalony w1994r.
ogólny plan zagospodarowania przestrzennego gminy Sztabin. W oparciu o ten plan
prowadzona była do roku 2003 polityka zagospodarowania przestrzennego, a więc wydawane
były decyzje o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę. Obecnie gmina Sztabin nie
posiada opracowanego jednolitego planu zagospodarowania przestrzennego. Istnieje
natomiast jeden obowiązujący od 29 lipca 2003 roku plan miejscowy dla części miejscowości
Sztabin, Kamień , Krasnoborki i Ewy związany z planowaną budową obwodnicy Sztabina.
Gmina posiada studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania zatwierdzone uchwałą
Rady Gminy Sztabin Nr XVI/156/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku. Obecnie dla terenów nie
objętych planem miejscowym realizacja zadań inwestycyjnych zarówno w sferze publicznej i
prywatnej odbywa się w oparciu o wydawane decyzje o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu. W roku 2014 wydano 40 decyzji o warunkach zabudowy oraz
1 decyzję celu publicznego, w roku 2013 – 43 decyzje o warunkach zabudowy i 5 decyzji celu
publicznego. Liczba decyzji wydawanych w latach poprzednich kształtuje się na podobnym
poziomie. Około 25 % wydawanych decyzji o warunkach zabudowy dotyczy budownictwa
mieszkaniowego. Zdecydowana większość decyzji dotyczy budowy, rozbudowy lub
przebudowy budynków inwentarskich, gospodarczych oraz budowli związanych
z prowadzeniem gospodarstw rolnych. Nowe budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w
zdecydowanej większości realizowane jest w m. Sztabin, na terenie objętym planem
miejscowym, na obszarach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe lub
budownictwo mieszkaniowe z usługami. Zgodnie z ustaleniami planu miejscowego w
ostatnich latach zostało wydzielonych przez właścicieli gruntów prywatnych około 30 działek
budowlanych, które sukcesywnie są zabudowywane. Na terenach nie objętych planem
miejscowym nowe budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne występuje w znikomych
ilościach, zabudowa mieszkaniowa realizowana jest głównie w ramach istniejącej zabudowy
zagrodowej.
2. Infrastruktura techniczna.
Na terenie Gminy Sztabin zaopatrzenie w wodę odbywa się z ujęć podziemnych - studni
wierconych i kopanych. Woda używana jest do celów socjalno - bytowych, rolniczych,
produkcyjnych i usługowych. Funkcjonują następujące rodzaje ujęć wody:
 gminne - zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców gminy.
 indywidualne w gospodarstwach domowych.
Od końca 2005 roku Gmina Sztabin jest w pełni zwodociągowana. Do każdej miejscowości
doprowadzona została sieć rozdzielcza. Łączna długość sieci wodociągowej wynosi
182 km. Do sieci wodociągowej przyłączonych jest 989 gospodarstw domowych ( stan na
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31 grudnia 2014 r.) co stanowi około 75 % wszystkich gospodarstw. Łączna długość
przyłączy wodociągowych wynosi około 74 km. Pozostałe gospodarstwa nie podłączone
dotychczas do wodociągu zaopatrują się w wodę z własnych kopanych lub wierconych studni
zagrodowych.
Mieszkańcy gminy zaopatrywani są w wodę za pośrednictwem trzech stacji uzdatniania
wody. Stacja wodociągowa w Kamieniu zmodernizowana w 2005 roku dostarcza wodę do
miejscowości położonych w środkowej części gminy, w tym do miejscowości gminnej
Sztabin. Stacja wodociągowa w Krasnymborze wybudowana w 2000 roku, dostarcza wodę do
miejscowości położonych we wschodniej części gminy, natomiast stacja wodociągowa w
Jaziewie zmodernizowana w 2014 roku zaopatruje mieszkańców zachodniej części gminy.
Liczba przyłączy wodociągowych każdego roku sukcesywnie się zwiększa. Istnieje
możliwość rozbudowy w miarą potrzeb istniejącej sieci wodociągowej. Wszystkie stacje
wodociągowe połączone są ze sobą, dlatego też w przypadku awarii jednej z nich, woda dla
ludności dostarczana jest z dwóch pozostałych.
Na terenie gminy jest jedna oczyszczalnia ścieków w miejscowości Sztabin, wybudowana w
1996 roku, o przepustowości około 160 m3/d. Podłączone są do niej gospodarstwa i budynki
zlokalizowane w Sztabinie. Długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 7,9 km, natomiast
łączna długość przykanalików około 3,5 km. Na dzień 31 grudnia 2014 r. do sieci
kanalizacyjnej przyłączonych było 231 gospodarstw i budynków. Zmodernizowana w latach
2010 – 2011 oczyszczalnia posiada możliwość przyjmowania dużej ilości ścieków
dowożonych dostarczanych pojazdami asenizacyjnymi.
Oczyszczalnia ścieków działa z zastosowaniem osadu czynnego pracującego
semiperiodycznie. Jest to szeroko stosowane rozwiązanie w województwie podlaskim.
Umożliwia ono intensywne oczyszczanie ścieków. Zastosowane metody i urządzenia do
przeróbki osadów nie gwarantują właściwego stanu sanitarnego, umożliwiającego ich
bezpośrednie przyrodnicze zagospodarowanie. Ze względu na dostępność biomasy roślinnej
najbardziej optymalnym i pożądanym rozwiązaniem może być przetwarzanie osadów
generowanych przez oczyszczalnię poprzez ich kompostowanie. Osad ściekowy może
stanowić dodatek do biomasy, a otrzymany kompost o wysokiej jakości będzie produktem
czystym pod względem sanitarnym i fizyko – chemicznym. Zastosowanie kompostu jest
ogromne, a możliwości zbytu zależeć będą od działań marketingowych i edukacyjnych.
W gospodarstwach domowych zlokalizowanych w gminie Sztabin funkcjonuje 220 szt.
indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków. Ilość tych obiektów każdego roku
wzrasta. Oczyszczalnie ścieków zlokalizowane są również przy szkołach w Jaziewie
i w Krasnymborze, regulując gospodarkę ściekową w tych obiektach.
Na terenie gminy nie ma systemu gazowniczego - sieciowego. Dostawa gazu do wszystkich
odbiorców odbywa się tylko w postaci gazu z butli. Ze względu na fakt, że znaczna część
gazu dostarczana jest przez prywatnych przewoźników trudno jest ustalić jego zużycia.
Nie ma również systemu ciepłowniczego, każde gospodarstwo korzysta z własnego
źródła ciepła. W Gminie Sztabin znajduje się kilka kotłowni zasilających budynki komunalne.
Są to m. in.
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Tabela 6. Kotłownie w budynkach komunalnych
Lokalizacja kotłowni

Rodzaj kotłowni

Zespół Szkół Samorządowych olejowa – 2 kotły
w Sztabinie
Zespół Szkół Samorządowych olejowa – 1 kocioł
w Krasnymborze
Urząd Gminy Sztabin
na biomasę (trociny, drewno) – 1
kocioł
NZOZ Przychodnia Lekarzy na biomasę ( drewno)
Rodzinnych w Sztabinie
– 2 kotły
Szkoła Podstawowa
w na biomasę (drewno) – 1 kocioł
Jaminach
NZOZ Przychodnia Rejonowa na biomasę (drewno) – 1 kocioł
w Krasnymborze
na olej - 1 kocioł
Spółdzielnia Mieszkaniowa w na biomasę (trociny, drewno) – 2
Sztabinie
kotły
Szkoła Podstawowa w Jaziewie Na biomasę ( drewno) – 2 kotły

Pozostałe kotłownie w gminie to kotłownie indywidualne. Brak jest szczegółowych
danych o nich. Większość z kotłowni indywidualnych jest opalana biomasą (drewnem i
odpadami drzewnymi).
3. Energia za źródeł odnawialnych
Jednym z istotnych komponentów zrównoważonego rozwoju przynoszących efekty
ekologiczno – energetyczne jest racjonalne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.
Odnawialne źródła energii tj.: biomasa, energia wodna, energia geotermalna, energia wiatru,
energia promieniowania słonecznego mogą stanowić istotny udział w bilansie energetycznym
gminy.
Mogą zapewnić racjonalne bezpieczeństwo i niezależność oraz przyczynić się do poprawy
zaopatrzenia w energię na terenach o słabo rozwiniętej sieci energetycznej.
Największe możliwości na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie ma biomasa.
Źródłem biomasy – niezwykle cennego surowca dla środowiska jest przede wszystkim
drewno opałowe z lasów, słoma, trzcina oraz inne materiały pochodzenia roślinnego.
Potencjalnym odbiorcą energii ze źródeł odnawialnych może być rolnictwo i budownictwo.
Tereny rolnicze, które ze względu na zanieczyszczenia gleb lub niskie klasy nie nadają się do
celów produkcji rolnej mogą być wykorzystywane do uprawy roślin przeznaczonych do
produkcji biopaliw.
Biomasa ze względów ekonomicznych powinna być wykorzystywana szczególnie na terenach
wiejskich, gdzie nie jest wymagany transport i magazynowanie rezerw. Spalanie biomasy jest
neutralne dla środowiska.
Korzyści płynące ze spalania biomasy:
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 zastąpienie starych niewydajnych i wysokoemisyjnych pieców węglowych nowoczesnymi
kotłami,
 zastąpienie tanim, często bezpłatnym, dostępnym biopaliwem drogiego paliwa kopanego
(węgla),
 oszczędności wynikające z ograniczenia kosztów zakupu i transportu paliw kopanych,
 oszczędności związane ze zmniejszeniem ilości odpadów deponowanych na składowiska,
 ograniczenie emisji gazów w trakcie spalania – korzyści ekologiczne,
 nowe możliwości tworzenia miejsc pracy, co jest bardzo istotne na terenach dotkniętych
bezrobociem,
 promowanie rozwoju regionalnego.
W 2014 roku na terenie gminy Sztabin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
zainstalowano na 125 budynkach mieszkalnych oraz jednym budynku komunalnym instalacje
kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.
System zorganizowanego wywozu odpadów komunalnych stałych funkcjonuje od 2006 roku
Usługi wywozu zorganizowanego komunalnych odpadów stałych od mieszkańców gminy
świadczy PUA ASTWA Białystok. Wywozem odpadów objętych jest 100% mieszkańców
gminy.
Odpady stałe gromadzone są tu w pojemnikach min. SM-110. Wywóz odpadów z obiektów
użyteczności publicznej (szkoły, ośrodki zdrowia itd.) wykonuje PUA ASTWA. Odpady z
ww. obiektów gromadzone są w pojemnikach SM-1100. Kosze uliczne, cmentarze
oczyszczane są przez PUA ASTWA. Odpady przewożone są do RIPOK Koszarówka
Na terenie gminy jest prowadzona zbiórka selektywna odpadów użytkowych. Na terenie
gminy Sztabin nie występują nielegalne wysypiska odpadów.
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Sztabin jest zapewniona w sposób
dostateczny. Energia elektryczna do poszczególnych miejscowości przesyłana jest liniami
napowietrznymi o napięciu 20 kV. Należy mieć na uwadze ciągłą modernizację sieci co
przyczyni się do zwiększenia pewności i dostawy energii elektrycznej na potrzeby gminy. W
celu zapewnienia możliwości modernizacji sieci elektroenergetycznych należy dążyć do:








wprowadzenia odpowiedniego programu reelektryfikacji wsi polegającego na
kompleksowej modernizacji istniejącej sieci,
wykonania powiązań pomiędzy poszczególnymi odgałęzieniami linii napowietrznych
20kV i budowę nowych linii 20 kV w celu skrócenia ciągów liniowych, zmniejszenia
spadków napięć, zwiększenia pewności zasilania w energię elektryczną,
zwiększenia przekrojów przewodów ciągów głównych linii napowietrznych 20kV i
stosowania przekrojów przewodów ciągów głównych min. 50 mm2,
dokonywania sukcesywnej wymiany i remontów stacji transformatorowych typu ŻH,
SB2,
dokonywania sukcesywnej wymiany transformatorów o mocy 20kVA w stacjach
transformatorowych,
wymieniania przyłączy nie spełniających wymagań ochrony przeciwpożarowej,
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przebudowy i modernizacji linii 110 kV przebiegającej z GPZ Augustów do GPZ
Dąbrowa Białostocka.

W działaniach zmierzających w kierunku rozwoju gminy duże znaczenia ma
telekomunikacja.
Ocena istniejącego systemu telekomunikacji jest pozytywna. System telekomunikacji na
terenie gminy tworzą sieci światłowodowe.
Obszar gminy jest stelefonizowany, a istniejąca sieć zabezpiecza potrzeby mieszkańców
w tradycyjnej sieci telekomunikacyjnej.
Na terenie Gminy Sztabin nie występują problemy związane z telekomunikacją.
Zwiększa się dostępność do sieci informatycznej.
Dynamicznie rozwija się telefonia komórkowa, w tym telefonia mobilna.
4. Mieszkalnictwo
Na terenie Gminy Sztabin – według danych GUS - liczba mieszkań na koniec 2014 r.
wynosiła 1635 i wzrosła od 2009 r. o 3,36%.

Tabela 7. Stan infrastruktury mieszkaniowej na terenie gminy
Wyszczególnienie
mieszkania
izby
powierzchnia użytkowa
mieszkań

J. m.
mieszk.
izba
m2

2009

2010

2011

1580
6996

1603
7180

1611
7224

134990

139113

140173

2012
1621
7281

2013
1628
7317

2014
1635
7354

141587 142498 143384
Źródło: dane GUS

Wykres 1. Liczba mieszkań na terenie Gminy Sztabin w latach 2009-2014

W latach 2009-2013 zdecydowanej poprawie uległo wyposażenie techniczne i sanitarne
mieszkań na terenie Gminy Sztabin. W okresie tym liczba mieszkań wyposażonych w
wodociąg wzrosła o 7,53%, w łazienkę – o 14,17%, a w centralne ogrzewanie – o 10,27%.
Świadczy to o systematycznej poprawie stanu infrastruktury mieszkaniowej na terenie gminy
oraz dążeniu do zminimalizowania różnic w dostępie do podstawowej infrastruktury
występujących pomiędzy terenami miejskimi i wiejskimi.
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Tabela 8. Wyposażenie mieszkań w instalacje techniczno – sanitarne na terenie Gminy
Sztabin w latach 2009-2014
Wyszczególnienie
wodociąg
ustęp spłukiwany
łazienka
centralne ogrzewanie
% ogółu mieszkań
wodociąg
łazienka
centralne ogrzewanie

J. m.
mieszk.
mieszk.
mieszk.
mieszk.
%
%
%

2009
1192
1060
1101
734

2010
1264
1210
1169
793

2011
1272
1218
1177
801

2012
1282
1228
1187
811

2013
1289
1235
1194
818

2014
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.

75,4
69,7
46,5

78,9
72,9
49,5

79,0
73,1
49,7

79,1
73,2
50,0

79,2
73,3
50,2

b.d.
b.d.
b.d.

5. System komunikacji
Przez teren Gminy Sztabin przebiegają następujące drogi:




droga krajowa Białystok – Augustów Nr S 8 (Via Baltica),
droga wojewódzka Augustów – Lipsk Nr 664,
drogi powiatowe:
 Dębowo – Białobrzegi Nr 1220B,
 Sosnowo – Podcisówek Nr 1223B,
 Wrotki – Jaziewo - Mogilnice Nr 1224B,
 Mogilnice – Sztabin Nr 1225B,
 Jasionowo – Dębowo - Jagłowo Nr 1226B,
 Podcisówek – Krasnybór Nr 1227B,
 Sztabin – Lipsk Nr 1228B,
 Kolonia Jastrzębna – Stacja Jastrzębna Nr 1229B,
 Kolonia Jastrzębna – Nowa Kamienna Nr 1230B,
 Janówek – Sztabin Nr 1241B.

Droga krajowa Nr S 8 obciążona jest międzynarodowym ruchem ciężarowym od przejścia
granicznego w Budzisku w kierunku na Białystok oraz międzynarodowym ruchem
samochodowym od powyższego przejścia granicznego i przejścia granicznego w
Ogrodnikach. Owa trasa stanowi główne połączenie drogowe miast powiatowych Suwałki,
Sejny i Augustów z miastem ośrodkiem wojewódzkim, jakim jest Białystok. Ponadto służy
ona jako droga dojazdowa z Białegostoku do największego rejonu wypoczynkowo –
turystycznego województwa podlaskiego, znajdującego się na Pojezierzu Suwalskim,
Augustowskim i Sejneńskim oraz Puszczy Augustowskiej. Droga ta jest główną trasą
komunikacji wewnętrznej. Obciążona jest również ruchem gospodarczym – dojazdami do pól,
łąk i lasów. Odcinek drogi krajowej nr 8 przebiegający przez teren gminy Sztabin ma długość
ok. 12,5 km. W wyniku przeprowadzonej modernizacji tej drogi, na odcinku od wsi Kamień
do granicy z gminą Augustów jej stan techniczny jest ogólnie dobry. Natomiast stan odcinka
tej drogi od rzeki Biebrzy do Sztabina wraz z przejściem przez miejscowość gminną i
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wyjazdem w kierunku Augustowa jest niezadowalający. Zwłaszcza odcinek przez Sztabin
stwarza zagrożenie dla pieszych i innych uczestników ruchu drogowego. Planowana od około
10 lat budowa obwodnicy Sztabina nie została rozpoczęta. Pomimo prac modernizacyjnych
droga krajowa nr 8 stwarza bardzo duże zagrożenie dla mieszkańców i użytkowników
terenów doń przyległych, zwłaszcza w miejscowości gminnej Sztabin. Stanowi również
zagrożenie dla środowiska przyrodniczego w aspekcie przewozu ładunków i materiałów
niebezpiecznych przez teren Biebrzańskiego Parku Narodowego.
Droga wojewódzka Nr 664 łączy Lipsk z miastem powiatowym Augustów i na odcinku o dł.
ok. 12 km przebiega północnym skrajem obszaru gminy Sztabin , w większości po terenach
zalesionych i niezabudowanych. Przy obecnym natężeniu ruchu spełnia swą rolę w stopniu
dostatecznym.
Drogi powiatowe stanowią połączenie miejscowości z ośrodkiem gminnym – Sztabinem i
powiatowym m. Augustów. Łączna długość dróg powiatowych wynosi ok. 60 km. Poza
niewielkimi wyjątkami są to drogi o nawierzchni asfaltowej. Dwie z nich mają nawierzchnię
brukową. Ich stan techniczny i parametry są różne, od dróg o nawierzchni gruntowej, przez
drogi o nawierzchni brukowcowej do dróg o nawierzchni bitumicznej, z kolei których część
posiada nową, dobrą nawierzchnię, a część nawierzchnię kilkudziesięcioletnią wymagającą
remontu.
Drogi gminne służą do połączeń między poszczególnymi wsiami z rozłogami łąk i lasami
terenów niezabudowanych. Na terenie gminy zlokalizowane są 294 drogi w kategorii drogi
gminnej.
Łączna długość dróg gminnych – 590,115 km
Łączna długość dróg gminnych o nawierzchni utwardzonej – 26,685 km
Łączna długość dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej – 563,43 km
Tabela 9. Wykaz głównych dróg w kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Sztabin

1.

102821B

Długość ( km )/
nawierzchnia
3,0 / gruntowa

2.

102822B

2,5 / asfalt

Dębowo – Polkowo – Kanał Augustowski

3.

102823B

3,0 / asfalt, grunt.

Jaziewo - przez kol. Jaziewo

4.

102824B

3,5 / gruntowa

Jaminy – Wrotki

5.

102825B

4,5 / gruntowa

Janówek – Kamień

6.

102826B

2,0 / gruntowa

Jaminy – Czarniewo

7.

102827B

8,0 / asfalt, grunt.

Ewy - Huta – Motułka

8.

102828B

4,0 / gruntowa

Janówek – Kopiec

Lp.

Nr drogi

Nazwa drogi
Jasionowo Dębowskie - Kopytkowo
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Janówek – Sosnowo

102830B

7,0 / asfalt,
gruntowa
2,5 / asfalt

11.

102831B

6,0 / gruntowa

Jasionowo - Podcisówek

12.

102832B

6,0 / gruntowa

Jasionowo - Kryłatka

13.

102833B

7,0 / gruntowa

Podcisówek – Balinka

14.

102834B

4,0 / gruntowa

Komaszówka – Lebiedzin

15.

102835B

5,0 / gruntowa

Jastrzębna I - Ostrowie - Jastrzębna II

16.

102836B

6,0 / asfalt

Jastrzębna I – Hruskie

17.

102837B

5,0 / asfalt, grunt.

Jastrzębna I - Stacja kol.- Balinka

18.

102846B

1,4 / gruntowa

Droga powiatowa nr 1225B – Czarny Las

19.

102847B

0,55 / gruntowa

Droga przez wieś Lipowo

20.

102848B

1,05/ gruntowa

Kunicha - Karoliny

21.

102849B

3,7 / gruntowa

Droga gminna nr 102829B - Budziski

22.

102850B

2,5 / gruntowa

Krasnoborki kol. - Wolne

23.

167500B

3,9 / asfalt, grunt.

Jasionowo - Krasnybór

24.

167501B

5,5 / asfalt, grunt.

Cisów – Długie - Lebiedzin

25.

167502B

1,1 / gruntowa

Lebiedzin – droga gminna nr 102837B

26.

167503B

1,05 / gruntowa

Droga powiatowa nr 1227B - Ściokła

27.

167504B

1,05 / asfalt

Droga przez wieś Kamień

28.

167505B

1,4 / gruntowa

Droga przez wieś Krasnoborki

29.

167506B

1,4 / gruntowa

Droga powiatowa nr 1225B - Janówek

30.

167507B

2,72 / gruntowa

31.

167508B

7,0 / gruntowa

32.

167509B

7,2 / gruntowa

Droga wojewódzka nr 664 – do drogi Jastrzębna Pierwsza Jastrzębna Druga - droga pow. Nr 1229B
Jastrzębna Pierwsza – Jastrzębna Druga – droga powiatowa Nr
1229B
Jaziewo – Jaziewo kolonie

9.

102829B

10.

Kamień – Krasnoborki
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33.

167510B

2,42 / gruntowa

Krasnoborki – Kamień wieś

34.

167511B

2,2 / gruntowa

Krasnoborki kolonie – Kamień kolonie

35.

167512B

1,32 / gruntowa

Ostrowie kolonie – droga gminna Nr 102835B

36.

167513B

1,56 / gruntowa

Czarny Las – Czarniewo

37.

167514B

0,80 / gruntowa

38.

167515B

2,4 / gruntowa

Droga ( ulica ) przez wieś Czarniewo ( w obrębie Czarniewo
–dz. geod nr 116 i 117 )
Czarniewo – granica gminy do rzeki Biebrza

39.

167516B

6,08 gruntowa

Jaziewo kolonie – Mogilnice kolonie – do rzeki Biebrza

40.

167517B

2,28 / gruntowa

od drogi gminnej nr 102822B – do granicy gminy

41.

167518B

2,68 / gruntowa

42.

167519B

2,9 / gruntowa

od drogi gminnej nr 102822B – Polkowo kolonie – granica
gminy
Jagłowo – granica gminy do rzeki Brzozówka

43.

167520B

4,45 / gruntowa

Cisów ( od drogi krajowej Nr 8 ) – Chomaszewo

44.

167521B

7,12 / gruntowa

Cisów (od drogi krajowej Nr 8 ) – Długie – Lebiedzin

45.

167522B

2,52 / gruntowa

46.

167523B

5,0 / gruntowa

od drogi powiatowej nr 1228B – Jasionowo kolonie – do drogi
gminnej 102831B
Kopiec – Sosnowo – do drogi powiatowej Nr 1223B do rzeki
Netta

Ulice w Sztabinie
47.

102838B

0,42 / asfalt

ulica Sportowa

48.

102839B

0,775 / asfalt

ulica Polna

49.

102840B

0,25 / asfalt

ulica Ogrodowa

50.

102841B

0,79 / asfalt

ulica Młodości

51.

102842B

0,65 / asfalt

ulica Rybacka
ulice w Sztabinie

52.

102843B

0,20 / gruntowa

ulica Lipowa

53.

102844B

0,20 / gruntowa

ulica Akacjowa

54.

102845B

0,30 / gruntowa

ulica Spacerowa
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Gmina Sztabin buduje drogi we własnym zakresie, ale także wspólnie z Powiatem
Augustowskim. Efektem tego są nowe ciągi komunikacyjne w środkowej i wschodniej części
naszej gminy, od Sztabina przez Janówek do Huty oraz od Podcisówka przez Krasnybór do
granicy z gminą Lipsk. Na rozwój sieci drogowej Gmina Sztabin skutecznie pozyskuje
dofinansowanie, w ostatnich latach w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych. Ponadto, co roku Gmina remontuje wiele najbardziej zniszczonych odcinków
dróg poprzez żwirowanie. Odnosząc się do przebudowy dróg na których wykonano nową
nawierzchnię asfaltową, to wartość wykonanych na terenie gminy inwestycji w ostatnich 15
latach wynosi około 18,9 mln zł. Na realizację tych zadań pozyskano dofinansowanie w
kwocie 10,2 mln zł. W ramach tych inwestycji na terenie naszej gminy wybudowano nową
nawierzchnię asfaltową na ponad 40 km dróg, w tym 21 km dróg gminnych. Jest to ogromny
postęp, gdyż do 2000 roku, tylko 4 km dróg gminnych posiadało nawierzchnię bitumiczną.
Przez teren gminy Sztabin przebiega jednotorowa linia kolejowa na trasie E 75
Białystok – Sokółka – Augustów – Suwałki z przystankiem we wsi Jastrzębna Pierwsza.
Linia krzyżuje się w jednym poziomie z trasami drogowymi. Stan techniczny torów i
torowisk oraz mostu na Biebrzy stwarza ograniczenia w prędkości pociągów. Brak jest
jakiegokolwiek zabezpieczenia ludności zamieszkałej w jej sąsiedztwie – np. we wsi
Jastrzębna Pierwsza oraz terenów Parku Narodowego i rzeki Biebrzy przed zagrożeniem
wynikającym z transportu ładunków niebezpiecznych
6. Oświata , Kultura, Działalność Społeczna
Na terenie Gminy Sztabin funkcjonują następujące szkoły: Zespół Szkól
Samorządowych w Sztabinie (Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum), Zespół Szkól
Samorządowych w Krasnymborze (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum), Szkoła Podstawowa w
Jaziewie oraz Szkoła Podstawowa w Jaminach (Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie
Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym ,,Edukator” w Łomży, Oddział w Jaminach).
Na terenie Gminy Sztabin działają następujące obiekty kulturalne: Gminny Ośrodek
Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna w Sztabinie z filiami we wsiach Jaminy i Jastrzębna
Druga, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej im. hr. K. Brzostowskiego, Izba
Regionalna Ziemi Sztabińskiej im. Romana Gębicza.
Prowadzeniem działalności mającej na celu wspieranie aktywności społecznej,
kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych, wspieranie wszechstronnego i
zrównoważonego rozwoju kulturalnego i gospodarczego wsi zajmują się działające na terenie
gminy organizacje pozarządowe do których należą m. in.: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Jastrzębna Druga – Ostrowie, Koło Gospodyń Wiejskich w Mogilnicach, Stowarzyszenie
Inicjatyw Lokalnych „Biebrza”, Stowarzyszenie Aktywny Sztabin.
W gminie wydawana jest gazetka lokalna w postaci miesięcznika informacyjnego
„Nasz Sztabiński Dom” w nakładzie 500 egzemplarzy.
Na terenie gminy działają następujące placówki służby zdrowia: NZOZ Przychodnia
Lekarzy Rodzinnych w Sztabinie i NZOZ Przychodnia Rejonowa sc. w Krasnymborze,
Gabinet Stomatologiczny w Sztabinie, Gabinet Lekarski w Krasnymborze oraz apteka w
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Sztabinie. Większość usług medycznych prowadzą dla mieszkańców gminy placówki w
Augustowie, zwłaszcza takie, jak: pogotowie ratunkowe, szpital i poradnie specjalistyczne.
Obsługę pocztową prowadzą na terenie gminy urząd pocztowy w Sztabinie i punkt
pocztowy w Krasnymborze.
Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej zlokalizowane są w Sztabinie, Krasnymborze,
Jastrzębnej Pierwszej, Mogilnicach, Jagłowie, Jaminach, Jaziewie i Polkowie. Jednostki OSP
w Sztabinie, Jastrzębnej Pierwszej i Jaziewie są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo
– Gaśniczego.
Działalność duszpasterską na terenie gminy Sztabin prowadzą parafie Kościoła
Rzymskokatolickiego w Sztabinie, Jaminach i Krasnymborze.
IV. MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA ROZWOJU GMINY SZTABIN
Analizę mocnych i słabych stron rozwoju gminy , problemów i zagrożeń dokonano w
celu określenia możliwości terytorialnego rozwoju wiodących funkcji – rolnictwa, leśnictwa i
rekreacji w zgodzie z walorami środowiska przyrodniczego i kulturowego, przy
uwzględnieniu istniejącego zagospodarowania i trendów w prowadzonej obecnie działalności
gospodarczej.
Analizę wykonano oddzielnie dla czterech stref funkcjonalnych wyróżniających się
na obszarze Gminy Sztabin.
Strefa I – o wysokim reżimie ochronnym z dopuszczeniem rozwoju turystyki i rolnictwa.
Granice strefy pokrywają się z granicami Biebrzańskiego Parku Narodowego.
Mocne strony:
Słabe strony:
– status Parku Narodowego, obszaru o
szczególnych walorach i wartościach
naukowych,
– wysoka jakość środowiska przyrodniczego,
– unikalna różnorodność gatunków roślin i
zwierząt oraz naturalnych ekosystemów,
– mokradła
o
międzynarodowym
znaczeniu
ważnym
miejscem
gniazdowania,
żerowania
i
odpoczynku ptactwa wodno –
błotnego, objętym konwencją Ramsar,
– niska emisja lokalnych zanieczyszczeń,
– dobra klasa czystości wód,
– krajowy szlak turystyki kajakowej na
rzece Biebrzy,
– zakwalifikowanie do „Europejskiej sieci
ekologicznej NATURA 2000,
– brak zainwestowania na obszarze

– niesprzyjający surowy klimat,
– nieuregulowana gospodarka wodno –
ściekowa
zwłaszcza
na
terenie
bezpośrednio przyległym do BPN,
– zależność stanu doliny od gospodarki
poza gminą w górze rzeki,
– słaby stan infrastruktury turystycznej,
– zła jakość dróg i dojazdów

Możliwości:

Zagrożenia:

– rozwój

turystyki

w

skali – nieuregulowana
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gospodarka

ściekami

międzynarodowej, krajowej i lokalnej,
wzdłuż cieków wodnych,
– rozwój
turystyki
krajoznawczej, – ważna o dużym natężeniu ruchu droga
dydaktycznej i naukowej,
krajowa oraz linia kolejowa przecinająca
obszar parku,
– rozwój
turystyki
kwalifikowanej
kajakowej, konnej, rowerowej,
– odwodnienie
terenu
w
wyniku
niewłaściwych zabiegów melioracyjnych,
– prowadzenie produkcji zdrowej żywności,
– zanieczyszczenie wód rzeki w górnym ich
biegu,
– intensyfikacja produkcji rolnej.

Strefa II – o podwyższonym reżimie ochronnym z możliwością rozwoju turystyki, rolnictwa i
osadnictwa. Granice tej strefy pokrywają się z granicami strefy ochronnej BPN i obszarów
chronionego krajobrazu.
Mocne strony:

Słabe strony:

– duża różnorodność przyrodnicza i wysoka
jakość środowiska,
– niska emisja lokalnych zanieczyszczeń,
– brak obiektów uciążliwych dla
środowiska,
– Kanał Augustowski szlakiem turystyki
wodnej o znaczeniu krajowym –
potencjalnie międzynarodowym,
– dobra klasa czystości wód w ciekach,
– nagromadzenie najcenniejszych w skali
gminy elementów środowiska
kulturowego,
– znaczy udział trwałych użytków
zielonych,

– surowy klimat,
– nieuregulowana gospodarka wodno –
ściekowa,
– brak obiektów i urządzeń obsługi ruchu
turystycznego i wypoczynku,
– barak placówek handlowych i
gastronomicznych,
– niedostatki melioracji wodnych,
– słaba jakość gleb,
– brak obiektów małej retencji wody,

Możliwości:

Zagrożenia:

– prowadzenie intensywnej produkcji
roślinnej i zwierzęcej,
 prowadzenie produkcji zdrowej żywności,
– rozwój agroturystyki,
– rozwój turystyki kwalifikowanej
zwłaszcza w oparciu o Kanał
Augustowski i szlaki turystyki wodnej,
rowerowej, pieszej, samochodowej i
konnej,
– rozwój infrastruktury obsługującej szlaki
turystyczne,

– nieuregulowana gospodarka ściekami,
– niekontrolowany rozwój budownictwa
rekreacyjnego,
– rozwój zabudowy o skali i formie
niedostosowanej do tradycji miejscowej,
– rozpraszanie zabudowy,
– starzenie się urządzeń melioracyjnych i
pogarszanie się warunków wodnych w
glebach,
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Strefa III – leśna, rolnicza i turystyczna, obejmująca północne obszary gminy – tereny
Puszczy Augustowskiej. Granicami tej strefy od południa jest linia kolejowa i grunty wsi
Jastrzębna, a od pozostałych stron granice gminy.
Mocne strony:

Słabe strony:

– bardzo duża lesistość,
– liczne rezerwaty przyrody, ostoje dzikich
zwierząt,
– ustanowione lasy wodochronne,
– opracowane programy gospodarki
nadleśnictw,
– bardzo małe zainwestowanie terenu,
– brak źródeł zanieczyszczania wód i
powietrza,
– przewaga lasów państwowych,

– zły stan dróg,
– bardzo małe i w złym stanie technicznym
zainwestowanie,
– brak zupełny obiektów i urządzeń obsługi
turystyki i wypoczynku,
– brak zupełny infrastruktury technicznej,
– niski standard istniejącej zabudowy

Możliwości:

Zagrożenia:

– rozwój funkcji produkcyjnej w lasach w
oparciu o plany gospodarcze nadleśnictw,
– rozwój agroturystyki,
– rozwój turystki przyrodniczej, i
kwalifikowanej, opartej na szlakach
motorowych, rowerowych, pieszych i
konnych,
– rozwój obsługi ruchu turystycznego i
wypoczynkowego,
– rozwijanie produkcji zdrowej żywności,

– starzenie się urządzeń melioracyjnych i
pogarszanie się warunków wodnych w
glebach,
– ograniczony dobór gatunków i odmian
roślin uprawnych,
– intensyfikacja gospodarki leśnej,
– rozwój zabudowy o skali i formie
niedostosowanej do tradycji miejscowej
– postępująca dewastacja istniejącej
zabudowy.

Strefa IV - rolniczo – osadnicza i aktywizacji gospodarczej, obejmująca pozostałe (poza w/w
strefami) obszary gminy.
Mocne strony:

Słabe strony:

– położenie wzdłuż głównych ciągów
komunikacyjnych ,
– dobrze zachowany układ przestrzenny
i charakter zabudowy większości wsi,
– cenne obiekty o znaczeniu ponad
miejscowym,
– dobra jakość gleb nie podlegających
istotnym zagrożeniom,
– brak obiektów i urządzeń
technicznych uciążliwych dla
środowiska,
– wysoka jakość środowiska
przyrodniczego,
– korzystne rozłogi pól,

– niepełne wyposażenie wsi w
infrastrukturę techniczną, zwłaszcza
kanalizację i oczyszczalnie ścieków,
– brak obiektów i urządzeń obsługi
ruchu turystycznego i
wypoczynkowego,
– brak wykształconych centrów
usługowych,
– występowanie obiektów obcych
tradycyjnej zabudowie wsi,
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– tradycje rolnicze terenu,
– duża lesistość obszaru,

Możliwości:
–
–
–
–
–
–
–

Zagrożenia:
–

prowadzenie intensywnej produkcji
roślinnej i zwierzęcej,
prowadzenie produkcji zdrowej
żywności,
rozwój obsługi ruchu drogowego,
realizacja obiektów i urządzeń obsługi
ruchu turystycznego na szlakach
samochodowych, rowerowych i pieszych,
rozwój agroturystyki,
organizacja zielonych szkół i letniego
wypoczynku dzieci i młodzieży na bazie
istniejących obiektów szkolnych,
utrzymanie produkcji leśnej zgodnie z
planami gospodarczymi nadleśnictw.

–
–
–
–

natężenie ruchu na drodze krajowej na
terenach zabudowanych,
intensyfikacja gospodarki rolnej i leśnej,
nieuregulowana gospodarka ściekami i
odpadami,
rozwój zabudowy o skali i formie
niedostosowanej do tradycji miejscowej,
wzrost zabudowy terenów rolniczych i
presja na dalsze ich przeznaczenie na cele
poza rolnicze.

V. ZAŁOŻENIA DO PLANU ROZWOJU LOKALNEGO A INNE DOKUMENTY
PLANISTYCZNE
1. Plan Rozwoju Lokalnego a zewnętrzne dokumenty planistyczne
Plan Rozwoju Lokalnego jest zgodny i nie zawiera przepisów sprzecznych z dokumentami
planistycznymi wyższego rzędu. Założenia PRL zostały skonfrontowane z dokumentami
planistyczno-koncepcyjnymi: Strategia Rozwoju Powiatu Augustowskiego do 2020 r.,
Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020.
2. Nawiązanie do wewnętrznych dokumentów planistycznych
Plan Rozwoju Lokalnego jest spójny z innymi wewnętrznymi dokumentami planistycznymi
obowiązującymi w Gminie Sztabin. Zadania wyznaczone w PRL stanowiły zarówno
kontynuację podjętych już działań w programach zakończonych, jak i wpisują się w obecnie
obowiązujące plany oraz bieżącą realizację zadań. Zadania skatalogowane w PRL są spójne z
zadaniami wpisanymi w poszczególne programy operacyjne Strategii Rozwoju Lokalnego.
3. Planowanie finansowe na lata 2015 - 2020
Wyznaczanie zadań rozwojowych w ramach Planu Rozwoju Lokalnego wymagało analizy
gospodarki finansowej Gminy i jej dokumentów planistycznych w tym zakresie. Analiza
wskaźników budżetowych w okresie ostatnich 5 lat oraz przegląd założeń zawartych w
Wieloletniej Prognozie Finansowej posłużyły jako materiał źródłowy w wyznaczaniu celów
rozwojowych oraz wyznaczenia priorytetów. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sztabin
stanowi instrument wieloletniego planowania finansowego w gminie.
Tabela 10. Budżet Gminy Sztabin w okresie ostatnich 5 lat, 2010 – 2014 w tys. zł
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Lp.

Rodzaj wskaźników

2010

2011

2012

2013

2014

1.

Dochody ogółem

13 124

14 805

15 681

15 808

21 291

2.

Wydatki ogółem
w tym:
- wydatki bieżące

16 057

14 457

14 889

14 961

23 472

12 529

13 146

13 553

14 007

14 942

3.

- wydatki inwestycyjne
Wynik finansowy

3 528
-2 933

1 311
348

1 336
792

954
847

8 530
-2 181

4.

Kwota długu

4 318

3 992

3 395

2 890

4 980

518

1 364

1 222

505

318

101

141

229

131

109

2019

2020

Spłata rat kredytów i
pożyczek
Odsetki

Tabela 11. Plan finansowy Gminy Sztabin na lata 2015-2020 w tys. zł
Lp.

Rodzaj wskaźników

2015

2016

2017

2018

1.

Dochody ogółem

15 601

16 694

17 194

17 710

18 240

18 786

2.

Wydatki ogółem
w tym:
- wydatki bieżące

15 947

16 211

16 842

17 179

17 813

18 466

14 238

15 241

15 545

15 856

16 173

16 497

- wydatki inwestycyjne

1 709

970

1 297

1 323

1 640

1 969

3.

Wynik finansowy

-346

483

352

531

427

320

4.

Kwota długu

4 523

4 039

3 686

3 155

2 728

2 407

456

483

352

531

427

320

170

120

104

92

87

79

Spłata rat kredytów i
pożyczek
Odsetki

Zaprezentowany w Planie Rozwoju Lokalnego Plan finansowy Gminy Sztabin na lata 20152020 jest powiązany z Wieloletnią Prognozą Finansową. W planowaniu finansowym
uwzględniono zadania współfinansowane z budżetu Gminy Sztabin i źródeł zewnętrznych
(krajowych oraz ze środków Unii Europejskiej).
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Kwoty na wydatki inwestycyjne przewyższają założenia budżetowe WPF na kolejne lata.
Kredyty i pożyczki nie wynikają z założeń WPF, gdyż nie wszystkie przedsięwzięcia objęte
są wykazem przedsięwzięć.
Plan inwestycyjny wyznacza cele inwestycyjne oraz zadania nieinwestycyjne, które powinny
zostać zaplanowane w budżetach rocznych. Jednakże w okresie realizacji Planu pojawiają się
różne uwarunkowania, które powodują zmiany w przyjętym planie-prognozie. Realizacja
Planu inwestycyjnego ostatecznie wynikała będzie z możliwości budżetowych w kolejnych
latach prognozy, ogłoszonych konkursów na dofinansowanie zadań własnych Gminy ze
środków zewnętrznych i poziomu ich dofinansowania oraz potrzeb wspólnoty samorządowej.
Możliwości sfinansowania potrzeb inwestycyjnych gminy zależą przede wszystkim od
poziomu dochodów oraz niezbędnych wydatków na zaspokojenie bieżących potrzeb
publicznych oraz obsługę zadłużenia. Im wyższe dochody i niższe wydatki, tym większe
możliwości finansowania potrzeb rozwojowych.
Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Sztabin zawiera katalog zadań rozwojowych, które
zostały zgłoszone w ramach konsultacji merytorycznych. Zestawienie zadań stało się
podstawą do późniejszego określenia priorytetów planowanych zadań rozwojowych.

V. PLAN INWESTYCYJNY DO REALIZACJI W LATACH 2015 – 2020
Tabela 12. Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji
Źródła finansowania w PLN

L.p.

Nazwa
przedsięwzięcia

Mienie komunalne
Rozbudowa budynku
1
przedszkola w
Sztabinie
Remont elewacji,
termomodernizacja
2
budynku Zespołu
Szkół Samorządowych
w Sztabinie
Termomodernizacja
3
budynków gminnych
Remont budynku
4
Gminnego Ośrodka
Kultury w Sztabinie
Budowa hali sportowej
przy Zespole Szkół
5
Samorządowych w
Sztabinie
Inwestycje w zakresie
OZE; kolektory
6
słoneczne, ogniwa
fotowoltaiczne, pompy
ciepła itp.

Inne(budżet
państwa,
powiatu,
udział
mieszkańców
itp.)

Lata
realizacji

Wartość
kosztorysowa w
PLN

Budżet gminy

Środki UE
(RPO, PROW)

2016-2020

2 150 000,00

430 000,00

1 720 000,00

0,00

2016-2020

400 000,00

80 000,00

320 000,00

0,00

2016-2020

200 000,00

40 000,00

160 000,00

0,00

2016-2020

700 000,00

260 000,00

440 000,00

0,00

2016-2020

6 000 000,00

1 800 000,00

0,00

4 200 000,00

2016-2020

4 000 000,00

100 000,00

3 200 000,00

700 000,00
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Zakup samochodów
wraz z wyposażeniem
7
do jednostek
2016-2020
Ochotniczych Straży
Pożarnych
Przebudowa sieci
wodociągowej w
8
2016-2020
Sztabinie (wymiana rur
azbestowych na PCV)
Budowa bloku
żywieniowo świetlicowego przy
9
2016-2020
Zespole Szkół
Samorządowych w
Sztabinie
Razem inwestycje w zakresie mienia
komunalnego

1 000 000,00

200 000,00

800 000,00

0,00

2 000 000,00

400 000,00

1 600 000,00

0,00

5 500 000,00

1 100 000,00

4 400 000,00

0,00

21 950 000,00

4 410 000,00

12 640 000,00

4 900 000,00

Tabela 13. Wykaz zadań inwestycyjnych- drogowych do realizacji
Źródła finansowania w PLN

L.p.

Nazwa
przedsięwzięcia

Lata
realizacji

Wartość
kosztorysowa w
PLN

Budżet gminy

Środki UE
(RPO, PROW)

Przebudowa dróg gminnych do realizacji według kolejności przedstawionej w tabeli
Przebudowa drogi
1
gminnej Jaminy 2016
1 585 000,00
792 500,00
Wrotki; 3,35 km
Przebudowa drogi
gminnej Jastrzębna
2
2016-2020
650 000,00
240 000,00
Pierwsza - Balinka; 2,6
km
Przebudowa drogi
gminnej Ewy - Huta 3
2016-2020
675 000,00
250 000,00
Motułka; odcinek Huta
- Motułka; 2,7 km
Przebudowa drogi
gminnej przez wieś
4
2016-2020
300 000,00
100 000,00
Lipowo do drogi
powiatowej; 1,0 km

Inne(budżet
państwa,
powiatu,
udział
mieszkańców
itp.)

0,00

792 500,00

410 000,00

0,00

425 000,00

0,00

200 000,00

0,00

5

Przebudowa drogi
gminnej Jastrzębna
Pierwsza - Ostrowie;
1,8 km

2016-2020

540 000,00

200 000,00

340 000,00

0,00

6

Przebudowa drogi
gminnej Kryłatka Długie; 1,5 km

2016-2020

450 000,00

165 000,00

285 000,00

0,00

7

Przebudowa drogi
gminnej Krasnoborki
kolonie do drogi
powiatowej; 2,0 km

2016-2020

600 000,00

200 000,00

400 000,00

0,00
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8

Przebudowa drogi
gminnej Janówek Karoliny - Ewy; 2,5
km

2016-2020

750 000,00

300 000,00

450 000,00

9

Przebudowa drogi
gminnej we wsi
Czarny Las do drogi
powiatowej; 0,8 km

2016-2020

270 000,00

108 000, 00

162 000,00

10

Przebudowa drogi
gminnej Jaminy Czarniewo; 2,3 km

2016-2020

575 000,00

215 000,00

360 000,00

0,00

11

Przebudowa drogi
gminnej Dębowo Polkowo; 2,05 km

2016-2020

910 000,00

340 000,00

570 000,00

0,00

12

Przebudowa drogi
gminnej Jasionowo
Dębowskie Kopytkowo; 2,3 km

2016-2020

690 000,00

255 000,00

435 000,00

0,00

13

Przebudowa drogi
gminnej przez wieś
Budziski do drogi
powiatowej; 1,5 km

2016-2020

450 000,00

150 000,00

300 000,00

0,00

14

Przebudowa parkingu
na Placu Karola
Brzostowskiego w
Sztabinie; 4 tys. m2

2016-2020

400 000,00

150 000,00

250 000,00

0,00

15

Przebudowa drogi
gminnej przez wieś
Krasnybór do drogi
powiatowej; 1,4 km

2016-2020

420 000,00

155 000,00

265 000,00

0,00

2016-2020

575 000,00

215 000,00

360 000,00

0,00

2016-2020

450 000,00

150 000,00

300 000,00

0,00

Razem przebudowa dróg gminnych

10 290 000,00

3 985 500,00

5 512 000,00

792 500,00

Razem remont mienia komunalnego i
przebudowa dróg

32 240 000,00

8 395 500,00

18 152 000,00

5 692 500,00

16

17

Przebudowa drogi
gminnej od wsi
Jasionowo do drogi
powiatowej; 0,5 km
Przebudowa ulicy
Lipowej w Sztabinie;
0,5 km

0,00

VI. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI
Podstawowym źródłem finansowania części działań zaplanowanych w Planie są środki
pochodzące z budżetu gminy Sztabin. Jednakże z uwagi na ambitnie wytyczone cele oraz
możliwość pozyskania środków z innych źródeł, gmina Sztabin będzie ubiegać się o
dofinansowanie realizowanych przedsięwzięć z zewnętrznych środków finansowych.
Władze Gminy przewidują pozyskanie środków finansowych z następujących źródeł:
 z budżetu państwa,
 z programów pomocowych Unii Europejskiej,
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z programów Rządu RP,
z instytucji finansowych i funduszy inwestycyjnych,
z polskich fundacji i organizacji,
z rządowych programów wspierających integrację europejską,
od inwestorów lokalnych, krajowych i zagranicznych,
z wkładu prywatnego,
z innych źródeł.

1. Programy pomocowe
1.1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020
Zgodnie z uzgodnionym z Komisją Europejską projektem Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 program składał się będzie z 9
osi.










Oś I to działania na rzecz konkurencyjności gospodarki regionu (247,37 mln euro).
Będzie m.in. wpierana działalność badawczo-rozwojowa, inwestycyjna i innowacyjna w
przedsiębiorstwach. Wyszczególniono tu również oddzielną pomoc na rozwój technologii
informacyjno-komunikacyjnych w firmach. Zarezerwowano też pieniądze na utworzenie
terenów inwestycyjnych. Specjalne działanie dedykowane jest rozwojowi
przedsiębiorczości w gminach, położonych na obszarach Natura 2000 (bo tam trudniej
prowadzić działalność gospodarczą)
Oś II stawia na rozwój przedsiębiorczości i aktywności zawodowej (126,52 mln euro). W
projekcie przewidziano m.in. wsparcie na aktywizację osób bezrobotnych,
samozatrudnienie, pomoc w powrocie do pracy po urlopach macierzyńskich czy
wychowawczych. Zaplanowano również działania na rzecz podniesienia kwalifikacji
pracowników w przedsiębiorstwach - ale przy tzw. podejściu popytowym, czyli to
przedsiębiorca musi dostrzec potrzebę szkolenia swoich pracowników i dopiero wtedy
zlecić wybranej przez siebie firmie szkolenie (a nie na odwrót, jak jest teraz).
Oś III koncentruje się na podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji (84,15 mln euro). Celem
jej jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji w przedszkolach, szkołach podstawowych,
ponadpodstawowych, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia zawodowego i
dostosowania go do rzeczywistych potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy.
Oś IV dotyczy poprawy dostępności transportowej (200 mln euro). Z tych pieniędzy będą
mogły być realizowane przebudowy dróg wojewódzkich i budowa lotniska. Natomiast
remonty dróg lokalnych (powiatowych i gminnych) mają być możliwe tylko w trzech
przypadkach: jeśli prowadzą do tzw. sieci TEN-T (czyli Transeuropejskiej Sieci
Transportowej, w naszym województwie zaliczają się do niej tylko dwie drogi krajowe:
S8 i S61), do przejścia granicznego lub obszaru przemysłowego. Skąd te ograniczenia? Z
uwagi na konieczność koncentracji ograniczonych środków na najpilniejszych
inwestycjach, które mają przyczynić się do rozwoju gospodarczego województwa, a co za
tym idzie do wyższych dochodów jego mieszkańców.
Oś V to akcent na gospodarkę niskoemisyjną (180,53 mln euro). Promowana będzie
energetyka oparta na źródłach odnawialnych. Cel to nie tylko zwiększenie udziału oze,
chodzi również o to, by właścicielami tych źródeł stali się mieszkańcy województwa,
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podlascy przedsiębiorcy (i czerpali z nich zyski). W ramach tej osi przewidziane jest
również wsparcie na zwiększanie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych
(adresowane do spółdzielni, wspólnot).
Oś VI stawia na ochronę środowiska (95 mln euro). Zakłada ona m.in. inwestycje w
zakresie gospodarki wodno-ściekowej (realizacja Krajowego Programu Oczyszczania
Ścieków Komunalnych), gospodarki odpadami czy np. opracowywanie planów ochrony
dla obszarów cennych przyrodniczo.
Oś VII zakłada poprawę spójności społecznej, w tym walkę z ubóstwem (59 mln euro).
Jej celem będzie aktywna integracja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem poprzez podjęcie pracy, kształcenia. Rewitalizacja społeczna oraz rozwój szeroko
rozumianego kapitału społecznego, czyli rozwój aktywności społecznej, będzie się
odbywać przy zaangażowaniu społeczności lokalnych (RKLS - Rozwój kierowany przez
lokalną społeczność).
Oś VIII zakłada inwestycje w infrastrukturę na potrzeby rozwijania usług użyteczności
publicznej (151,40 mln euro), m.in. w szkołach, placówkach ochrony zdrowia (ale
inwestycje te muszą być powiązane z wprowadzeniem wyższej jakości kształcenia czy
usług medycznych).
Oś IX (28,96 mln euro) koncentruje się na rozwoju lokalnym, a w jej ramach tworzone
będą strategie lokalne.
Dodatkowo oś X – Pomoc Techniczna

1.2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
1.2.1.Główny cel Programu
Głównym celem POIiŚ 2014-2020 będzie wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z
zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.
Zaproponowany cel główny wynika z jednego z priorytetów strategii Europa 2020. Dlatego w
porównaniu do obecnie realizowanego POIiŚ 2007-2013, w nowym programie zostanie
położony większy nacisk na wsparcie gospodarki skutecznie korzystającej z dostępnych
zasobów, przez co sprzyjającej środowisku i jednocześnie bardziej konkurencyjnej
ekonomicznie.
1.2.2. Priorytety
PRIORYTET I (Fundusz Spójności)
Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej:
 produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), np.
budowa, rozbudowa farm wiatrowych, instalacji na biomasę bądź biogaz;
 poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym;
Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Gospodarki
PRIORYTET II (FS)
Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu:
 rozwój infrastruktury środowiskowej (np. oczyszczalnie ścieków, sieć kanalizacyjna oraz
wodociągowa, instalacje do zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym do ich
termicznego przetwarzania);

37

 ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, poprawa jakości środowiska
miejskiego (np. redukcja zanieczyszczenia powietrza i rekultywacja terenów
zdegradowanych);
 dostosowanie do zmian klimatu, np. zabezpieczenie obszarów miejskich przed
niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi, zarządzanie wodami opadowymi, projekty z
zakresu małej retencji oraz systemy zarządzania klęskami żywiołowymi.
Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Środowiska
PRIORYTET III (FS)
Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali
europejskiej:
 rozwój drogowej i kolejowej infrastruktury w sieci TEN -T, połączeń kolejowych poza tą
siecią oraz w aglomeracjach;
 niskoemisyjny transport miejski, transport śródlądowy, morski i intermodalny;
 poprawa bezpieczeństwa w ruchu lotniczym.
Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
PRIORYTET IV (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej:
 poprawa przepustowości infrastruktury drogowej (w tym obwodnice, trasy wylotowe)
Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
PRIORYTET V (EFRR)
Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego:
 rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu gazu ziemnego i
energii elektrycznej, np. budowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu ziemnego lub
energii elektrycznej.
Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Gospodarki
PRIORYTET VI (EFRR)
Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego:
 inwestycje w ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego oraz zasobów kultury, np.
instytucji kultury, czy też szkół artystycznych.
Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
PRIORYTET VII (EFRR)
Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia:
 wsparcie infrastruktury szpitali ponadregionalnych i współpracujących z nimi jednostek
diagnostycznych w zakresie chorób „aktywności zawodowej” i opieki nad matką i
dzieckiem;
 wsparcie infrastruktury systemu państwowego ratownictwa medycznego, np. wsparcie
szpitalnych oddziałów ratunkowych, lotnisk, lądowisk i baz lotniczego pogotowia
ratunkowego.
Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Zdrowia
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1.3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Sztabin przedstawiono jedynie działanie w ramach,
którego mogą korzystać j.s.t. oraz jest przydatne z punktu widzenia gminy Sztabin
1.3.1. Działanie Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich
Ogólny opis działania
Realizacja działania wpłynie na poprawę warunków życia na obszarach wiejskich poprzez
zapewnienie dostępu do podstawowych usług, w tym infrastruktury technicznej i kulturalnej,
dla ludności zamieszkującej obszary wiejskie.
Możliwość realizacji operacji z zakresu gospodarki wodno – ściekowej oraz budowy lub
modernizacji dróg lokalnych przyczyni się do likwidacji bariery rozwoju obszarów wiejskich
jaką jest słabo rozwinięta infrastruktura techniczna.
Wprowadzenie możliwości dofinansowania inwestycji dotyczących odnawiania obiektów
zabytkowych, lub charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie oraz
związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, pozwoli zachować dziedzictwo
kulturowe i specyfikę obszarów wiejskich.
Ponadto, działanie przyczyni się do skrócenia łańcucha pośredników i przybliżenia
konsumentom specyfiki produktów lokalnych poprzez wsparcie infrastruktury handlowej.
Operacje realizowane w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na
obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020 respektują zasady polityki
przestrzennej kraju, ponieważ są spójne w planem zagospodarowania przestrzennego gminy
lub jej strategii rozwoju, tym samym przeciwstawiają się chaosowi przestrzennemu.
Cele szczegółowe i cele przekrojowe
Priorytet 6. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju
gospodarczego na obszarach wiejskich, ze szczególnym naciskiem na następujący obszar:
 wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.
Priorytet 3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania
ryzykiem w rolnictwie, ze szczególnym naciskiem na następujący cel:
 lepsze zintegrowanie głównych producentów z łańcuchem żywnościowym poprzez
systemy jakości, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy
producentów i organizacje międzybranżowe
Poddziałanie: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie
energii;
Zadanie: Operacje dotyczące zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania
ścieków komunalnych.
Koszty kwalifikowalne obejmują:
 koszty budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów budowlanych;
 koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;
 koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.
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Zadanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych.
Koszty kwalifikowalne obejmują:
 koszty budowy, przebudowy lub modernizacji obiektów budowlanych;
 koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;
 koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.
Poddziałanie: Badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej
wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych
oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej.
Zadanie: Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego
Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje:
 Odnawianie lub poprawa stanu zabytkowych obiektów budowlanych, służących
zachowaniu dziedzictwa kulturowego,
 Zakup obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regioniez
przeznaczeniem na cele publiczne.
Poddziałanie: Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług
lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury
Zadanie: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne oraz kształtowanie przestrzeni
publicznej.
Koszty kwalifikowalne obejmują:
 koszty budowy przebudowy lub modernizacji obiektów budowlanych;
 koszty związane z kształtowaniem przestrzeni;
 koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;
 koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.
Zadanie: Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji
lokalnych produktów i usług.
Koszty kwalifikowalne obejmują:
 koszty budowy przebudowy lub modernizacji obiektów budowlanych;
 koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;
 koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

VII. SYSTEM WDRAŻANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO
System wdrażania Planu Rozwoju Gminy Sztabin jest realizowany w oparciu o system
wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. Gmina Sztabin, korzystając ze środków
finansowych funduszy strukturalnych UE, zobowiązana jest przestrzegać zasad i procedur
wspólnotowych.
Poszczególne projekty zostaną wdrożone w oparciu o zasady wydatkowania środków zgodnie
ze źródłem ich pochodzenia. Podmiot korzystający z wielu różnych źródeł finansowania
będzie musiał spełnić wszelkie stosowane wymagania formalne ich pozyskania. Dotyczy to
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głównie odrębnych zasad wykorzystania środków pochodzących zarówno ze źródeł
krajowych (samorządowych, z budżetu państwa itp.), jak i źródeł unijnych.
Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym, samorząd, a w jego imieniu Rada
Gminy, odpowiada za inicjowanie, formułowanie i realizacje polityki rozwoju, a więc
zaprogramowanie i realizacje celów na poziomie gminy oraz za monitorowanie i nadzór nad
całością działań podejmowanych w gminie na rzecz jego rozwoju.
Za bezpośrednie wdrożenie Planu Rozwoju Lokalnego odpowiedzialny będzie Urząd Gminy
Sztabin, którym kieruje Wójt przy pomocy Sekretarza i Skarbnika. Za realizację zadań
związanych z przygotowaniem wniosków aplikacyjnych i wszystkich niezbędnych
dokumentów, załączników i pozwoleń, przygotowaniem dokumentacji technicznej projektów,
obsługą finansową projektów, monitorowanie realizacji projektów, składanie sprawozdań z
ich realizacji będą odpowiedzialni pracownicy Urzędu Gminy Sztabin.
1. System monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego.
Monitorowanie to proces stałego i systematycznego gromadzenia informacji, raportowania
oraz interpretowania danych.
Zapewnienie efektywnej realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Sztabin wymaga
systemu stałego monitorowania oraz okresowej kontroli realizacji zaplanowanych zadań.
System ten powinien uwzględniać zarówno rzeczowy, jak i finansowy aspekt poszczególnych
zadań inwestycyjnych objętych Planem.
W celu efektywnego i właściwego sposobu wdrażania Planu niezbędna jest koordynacja
działań na poziomie gminy. Kluczowe znaczenie w monitorowaniu i stymulowaniu realizacji
Planu posiada Wójt oraz Rada Gminy
Główną rolą wskazanych organów będzie monitorowanie przebiegu realizacji zadań
zawartych w PRL oraz interweniowanie w przypadku stwierdzenia opóźnień, znacznych
odchyleń lub nieuzasadnionej rezygnacji z realizacji zadania. W celu wydania właściwej
oceny realizacji Planu organy odpowiedzialne za monitorowanie realizacji Planu mogą
korzystać z opinii niezależnych ekspertów oraz instytucji zewnętrznych.
Monitorowanie realizacji PRL powinno znaleźć odzwierciedlenie w corocznych
sprawozdaniach, informujących o stopniu realizacji założeń planu po każdym roku,
począwszy od jego zatwierdzenia przez Radę Gminy, przedstawiane na jednej z sesji Rady w
pierwszym półroczu roku kolejnego.
Organy odpowiedzialne za monitorowanie Planu będą się spotykać nie rzadziej niż raz na pół
roku. Częstotliwość spotkań może być zmniejszona lub zwiększona w zależności od
rzeczywistych potrzeb wynikających z realizacji zadań objętych Planem Rozwoju Lokalnego
Gminy Sztabin.
2. Sposób oceny Planu Rozwoju Lokalnego.
Skuteczność i efektywność Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Sztabin podlegać będzie
bieżącej ocenie. Sprawowana ona będzie przez Wójta oraz Radę Gminy.
Ocena Planu obejmować będzie zarówno monitoring bieżący, jak i ocenę po zakończeniu
zadania, która będzie stanowić podstawę do określenia, czy planowane zamierzenia są zgodne
z przyjętymi celami i założeniami, a także analiza wprowadzonych ewentualnie działań
korygujących.
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3. Działania informacyjne i promocja Planu Rozwoju Lokalnego.
Wykorzystanie pomocy w ramach funduszy strukturalnych płynących z Unii Europejskiej
uzależnione jest od poziomu świadomości w zakresie istnienia oraz możliwości pozyskania
środków dla jednostek samorządu terytorialnego. Istnieje zatem realna potrzeba stałego
informowania i promowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Sztabin.
Treść Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Sztabin będzie dostępna każdej zainteresowanej
osobie, co przyczyni się do jego promocji. Plan ten zostanie udostępniony w siedzibie Urzędu
Gminy Sztabin w wersji papierowej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy
www.sztabin.ug.gov.pl.

VII. PODSUMOWANIE
Tworzenie Planu Rozwoju Lokalnego to proces decyzyjny prowadzący do najwłaściwszego
zaplanowania inwestycji na miarę oczekiwań i potrzeb mieszkańców oraz możliwości
finansowych Gminy. Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2015-2020 jest spójny ze
strategicznymi dokumentami na poziomie wojewódzkim, krajowym i wspólnotowym.
Podstawowym zadaniem Planu jest urealnienie możliwości pozyskiwania funduszy
zewnętrznych do zaplanowanych zadań i inwestycji oraz wytyczenie kierunków rozwoju na
nowy okres programowania.
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