Program Ochrony Środowiska Gminy Łapy na lata2017-2020z perspektywą do 2024 roku

Załącznik nr 2. Harmonogram realizacji zadań własnych
Obszar
interwencji
Ochrona klimatu
i jakości
powietrza

Zadanie
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Aktualizacja planu gospodarki
niskoemisyjnej oraz planu
zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe
oraz ich realizacja (w tym
inwentaryzacje emisji gazów
cieplarnianych)
(zad. 2 z zał. nr 1.1.)
Działania zawiązane z
czyszczeniem miast i wsi
(zad. 3 z zał. nr 1.1.)
Nakładanie obowiązku
ograniczenia negatywnego
wpływu na środowisko lub
przywrócenia środowiska do
stanu właściwego
(zad. 5 z zał. nr 1.1.)
Działania edukacyjne związane
z racjonalnym wykorzystaniem
energii w obiektach
użyteczności publicznej
(zad. 6 z zał. nr 1.1.)
Szkolenia oraz edukacja z
zakresu wdrażania systemu
zielonych zamówień/ zakupów
publicznych
(zad. 7 z zał. nr 1.1.)
Organizacja akcji społecznych
związanych z ograniczeniem
emisji, efektywnością
energetyczną oraz
wykorzystaniem odnawialnych
źródeł energii
(zad. 8 z zał. nr 1.1.)

Podmiot
odpowiedzialny

2017

2018

2019

2020

30 000

Razem

Źródła
finansowania
Środki własne,
UE, NFOŚiGW,
WFOŚiGW

Urząd Miejski

Dodatkowe
informacje
o zadaniu
Realizacja w
miarę
zaistniałej
potrzeby

Urząd Miejski

W ramach budżetu gminy

Środki własne

W ramach
zadań własnych

Urząd Miejski

W ramach budżetu gminy

Środki własne

W ramach
zadań własnych

Urząd Miejski

30 000

Środki własne,
środki
zewnętrzne

Termin
realizacji 20172024

Urząd Miejski

W ramach bieżącej działalności

Środki własne,
środki
zewnętrzne

Termin
realizacji 20172024

Urząd Miejski

30 000

Środki własne,
środki
zewnętrzne

Termin
realizacji 20172024
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Obszar
interwencji

Zadanie
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej i
budynków mieszkalnych (w
tym wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej w budynkach
użyteczności publicznej i
budynkach prywatnych)
(zad. 10 z zał. nr 1.1.)
Wymiana nieefektywnych
kotłów na nowe o wyższej
sprawności
(zad. 12 z zał. nr 1.1.)
Modernizacja istniejących
kotłowni w kierunku
wykorzystania odnawialnych
źródeł energii i odzysku energii
(zad. 13 z zał. nr 1.1.)
Wymiana oświetlenia ulicznego
na energooszczędne wraz z
wprowadzeniem systemu
zarządzania
(zad. 14 z zał. nr 1.1.)
Modernizacja oświetlenia
wewnętrznego na
energooszczędne
(zad. 15 z zał. nr 1.1.)
Monitoring zużycia paliw i
nośników energii w budynkach
użyteczności publicznej,
system zarządzania energią w
budynkach użyteczności
publicznej
(zad. 16 z zał. nr 1.1.)
Wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii w budynkach

Podmiot
odpowiedzialny

2017

2018

2019

2020

Razem

1 200 000

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

Wielkość kosztów w zależności od skali
przedsięwzięcia

NFOŚiGW,
WFOŚiGW,
fundusze UE,
środki własne
NFOŚiGW/WFOŚ
iGW, RPO WP
2014-2020,

Urząd Miejski

Urząd Miejski

Źródła
finansowania

Wielkość kosztów w zależności od skali
przedsięwzięcia
Urząd Miejski

Dodatkowe
informacje
o zadaniu
Termin
realizacji 20172024

Realizacja w
miarę potrzeb

Realizacja w
miarę potrzeb

Urząd Miejski

3 400 000

Środki własne,
środki
zewnętrzne

Zadanie
inwestycyjne

Urząd Miejski

Wielkość kosztów w zależności od skali
przedsięwzięcia

Środki własne,
środki
zewnętrzne

Realizacja w
miarę potrzeb

Urząd Miejski

15 000

Środki własne,
środki
zewnętrzne

Termin
realizacji 20172024

Urząd Miejski

3 400 000

Środki własne,
środki

Zadanie
inwestycyjne
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Obszar
interwencji

Zagrożenia
hałasem

Zadanie
użyteczności publicznej,
handlu, usługach i
przedsiębiorstwach
(zad. 17 z zał. nr 1.1.)
14. Sporządzanie aktualizacji
planów zagospodarowania
przestrzennego z
uwzględnieniem źródeł hałasu
oraz wprowadzanie zapisów
dotyczących standardów
akustycznych dla
poszczególnych terenów
(zad. 1 z zał. nr 1.2.)
15. Budowa/ przebudowa/
modernizacja dróg gminnych
(zad. 2 z zał. nr 1.2.)

Podmiot
odpowiedzialny

2017

2018

2019

2020

Razem

Źródła
finansowania

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

zewnętrzne

Urząd Miejski

Urząd Miejski

W ramach budżetu gminy

Środki własne

30 000 000

RPOWP,
środki własne
POPW (Program
Operacyjny
Polska
Wschodnia),
PRGiPID
Środki własne,
środki powiatu
białostockiego,
Program rozwoju
gminnej i
powiatowej
infrastruktury
drogowej na lata
2016-2019,
NPPDL,
RSOBP - rezerwa
subwencji ogólna
budżetu państwa
- dofinansowanie
z budżet państwa

W ramach
zadań własnych

Realizacja w
latach 20172024
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Obszar
interwencji

Zadanie

16. Utworzenie centrum
przesiadkowego
(zad. 3 z zał. nr 1.2.)
17. Rozwój dróg rowerowych
(zad. 4 z zał. nr 1.2.)

Pola
elektromagnetyczne

Gospodarowanie
wodami

18. Zastosowanie środków
ograniczających
rozprzestrzenianie się hałasu
(w tym, np. tworzenie pasów
zieleni)
(zad. 5 z zał. nr 1.2.)
19. Aktualizacja planów
zagospodarowania
przestrzennego z
uwzględnieniem ochrony przed
polami elektromagnetycznymi
(zad. 1 z zał. nr 1.3.)
20. Ochrona wód w zapisach
miejscowych planów
zagospodarowania
przestrzennego oraz studiach
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
(zad. 5 z zał. nr 1.4.)
21. Zagospodarowanie brzegów
rzek (zagospodarowanie plaży
w Uhowie i Łapach-Szołajdach)
(zad. 8 z zał. nr 1.4.)
22. Utrzymanie rzek (w tym

Podmiot
odpowiedzialny

2017

2018

2019

Urząd Miejski

15 000 000

Urząd Miejski

2 600 000

2020

Razem

Według indywidualnych kosztorysów

Źródła
finansowania
fundusze unijne,
budżet
województwa
podlaskiego
Środki własne,
środki
zewnętrzne
Środki własne,
środki
zewnętrzne
Środki Unijne,
środki własne,

Urząd Miejski

Urząd Miejski

W ramach budżetu gminy

Urząd Miejski

W ramach zaistniałej potrzeby

Urząd Miejski
1 000 000
Urząd Miejski

600 000

Środki własne

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

Zadania
inwestycyjne
Zadania
inwestycyjne
Realizowane
razem budową/
modernizacja i
przebudową
dróg

W ramach
zadań własnych

Środki własne,
środki
zewnętrzne

Realizacja w
latach 20172024 w ramach
zaistniałej
potrzeby

Środki własne,
środki
zewnętrzne

Realizacja w
latach 20172018

Środki własne

Realizacja w
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Obszar
interwencji

Zadanie

23.

24.

Gospodarka
wodno-ściekowa

25.

26.

27.

28.

Zasoby
geologiczne

29.

odmulanie)
(zad. 10 z zał. nr 1.4.)
Aktualizacja planów
zagospodarowania
przestrzennego z
uwzględnieniem
zrównoważonego
gospodarowania i ochrony wód
(zad. 15 z zał. nr 1.4.)
Działania edukacyjne
promujące potrzebę ochrony
wód
(zad. 18 z zał. nr 1.4.)
Aktualizacja miejscowych
planów zagospodarowania
przestrzennego z
uwzględnieniem warunków
zaopatrzenia w wodę
(zad. 3 z zał. nr 1.5.)
Budowa/ rozbudowa/
modernizacja sieci kanalizacji
deszczowej (w tym montaż
separatorów)
(zad. 6 z zał. nr 1.5.)
Uzbrojenie terenów
inwestycyjnych w Łapach (w
tym w infrastrukturę wodnokanalizacyjną)
(zad. 7 z zał. nr 1.5.)
Informowanie społeczeństwa o
jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi
(zad. 11 z zał. nr 1.5.)
Ochrona zasobów
geologicznych w miejscowych

Podmiot
odpowiedzialny

2017

2018

2019

2020

Razem

Źródła
finansowania

Dodatkowe
informacje
o zadaniu
latach 20172018

Urząd Miejski
W ramach budżetu gminy

Środki własne

W ramach
zadań własnych

Urząd Miejski

W ramach budżetu gminy

Środki własne

W ramach
zadań własnych

Urząd Miejski

W ramach budżetu gminy

Środki własne

W ramach
zadań własnych

Urząd Miejski

900 000

Środki własne,
środki
zewnętrzne

Realizacja w
2017 roku

Urząd Miejski

9 500 000

Środki własne,
UE

Zadania
inwestycyjne

Urząd Miejski

W ramach budżetu gminy

Środki własne

W ramach
zadań własnych

Urząd Miejski

W ramach budżetu gminy

Środki własne

W ramach
zadań własnych
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Obszar
interwencji

Zadanie
planach zagospodarowania
przestrzennego i studiach
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gmin
(zad. 4 z zał. nr 1.6.)
30. Działania edukacyjne
promujące racjonalne
wykorzystanie kopalin
(zad. 5 z zał. nr 1.6.)

Gleby

Gospodarowanie
odpadami
i zapobieganie
powstawaniu
odpadów

31. Umieszczanie w miejscowych
planach zagospodarowania
przestrzennego obszarów, na
których zostały przekroczone
standardy jakości gleb
(zad. 7 z zał. nr 1.7.)
32. Wydawanie decyzji o
środowiskowych
uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia scalania,
wymiany lub podziału gruntu
(zad. 8 z zał. nr 1.7.)
33. Zakup pojemników do
selektywnego zbierania
odpadów i organizacja miejsc
ich lokalizacji
(zad. 1 z zał. nr 1.8.)
34. Realizacja zapisów ustawy o
odpadach i ustawy o
utrzymaniu porządku i
czystości w gminie, w tym
wydawanie pozwoleń /
zezwoleń, prowadzenie
odpowiednich rejestrów

Podmiot
odpowiedzialny

2017

2018

2019

2020

Razem

W ramach zaistniałej potrzeby
Urząd Miejski

Źródła
finansowania

Środki własne,
środki
zewnętrzne

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

Realizacja w
latach 20172024, w ramach
zaistniałej
potrzeby

Urząd Miejski

W ramach budżetu gminy

Środki własne

W ramach
zadań własnych

Urząd Miejski

W ramach budżetu gminy

Środki własne

W ramach
zadań własnych

Urząd Miejski

W ramach budżetu gminy, w miarę potrzeby

Środki własne

W ramach
zadań własnych

Urząd Miejski

W ramach budżetu gminy

Środki własne

W ramach
zadań własnych
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Obszar
interwencji

Zasoby
przyrodnicze

Zadanie
(zad. 2 z zał. nr 1.8.)
35. Aktualizacja inwentaryzacji
wyrobów zawierających azbest
oraz aktualizacja programu
usuwania azbestu na terenie
gminy
(zad. 6 z zał. nr 1.8.)
36. Usuwanie wyrobów
zawierających azbest (w tym
demontaż, transport i
unieszkodliwianie)
(zad. 7 z zał. nr 1.8.)
37. Bieżąca aktualizacja Bazy
Azbestowej
(zad. 8 z zał. nr 1.8.)
38. Powoływanie nowych form
ochrony przyrody
(zad. 3 z zał. nr 1.9.)

39. Utrzymanie zieleni
(zad. 8 z zał. nr 1.9.)
40. Aktualizacja/ opracowanie
programu ochrony środowiska
(zad. 11 z zał. nr 1.9.)
41. Opracowanie raportów z
programu ochrony środowiska
(zad. 12 z zał. nr 1.9.)
42. Realizacja zapisów ustawy o
ochronie przyrody w tym
wydawanie pozwoleń /
zezwoleń, prowadzenie
odpowiednich rejestrów
(zad. 13 z zał. nr 1.9.)
43. Aktualizacja planów

Podmiot
odpowiedzialny

2017

2018

2019

2020

Razem

Źródła
finansowania

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

Urząd Miejski

14 679,14

Środki własne,
dotacja z
Ministerstwa
Rozwoju

Urząd Miejski

koszty możliwe do oszacowania po zakończeniu
aktualizacji inwentaryzacji wyrobów
zawierających azbest na obiektach należących
do gminy

Środki własne,
środki
zewnętrzne

Termin
realizacji 20172024

Urząd Miejski

W ramach bieżącej działalności

Środki własne

W ramach
zadań własnych

Realizacja w
2017 r.

W ramach
zadań własnych
(w miarę
zaistniałej
potrzeby)
W ramach
zadań własnych

Urząd Miejski
/Rada Miejska

W ramach bieżącej działalności

Urząd Miejski

W ramach bieżącej działalności

Środki własne

Urząd Miejski

W ramach budżetu gminy

Środki własne

W ramach
zadań własnych

Urząd Miejski

W ramach budżetu gminy

Środki własne

W ramach
zadań własnych

Urząd Miejski

W ramach budżetu gminy

Środki własne

W ramach
zadań własnych

Urząd Miejski

W ramach budżetu gminy

Środki własne

W ramach

Środki własne
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Obszar
interwencji

Zagrożenia
poważnymi
awariami

Zadanie
zagospodarowania
przestrzennego oraz studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego z
uwzględnieniem ochrony
zasobów przyrody i krajobrazu
(zad. 17 z zał. nr 1.9.)
44. Edukacja i działania
proekologiczne (w tym na
obszarach rewitalizacji)
(zad. 19 z zał. nr 1.9.)
45. Doposażanie jednostek OSP w
niezbędny sprzęt
(zad. 1 z zał. nr 1.10.)

Podmiot
odpowiedzialny

Urząd Miejski

Urząd Miejski

2017

2018

2019

2020

1 000 000

W ramach budżetu gminy

Razem

Źródła
finansowania

Dodatkowe
informacje
o zadaniu
zadań własnych

Środki własne,
środki
zewnętrzne

Termin
realizacji 20172024

Środki własne

W ramach
zadań
własnych,
corocznie
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