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I. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego.
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czyże został opracowany na cały obszar administracyjny gminy. Tematycznie dotyczy on wszystkich sfer życia. Zostały w nim:
•

wskazane kierunki rozwoju gminy,

•

zidentyfikowane problemy mające negatywny wpływ na rozwój gminy i życie
mieszkańców,

•

określone zadania, które należy zrealizować, aby te problemy rozwiązać.

Z uwagi koszty realizacji tych zadań oraz ograniczone możliwości finansowe Gminy
Czyże została ułożona lista realizacyjna zadań wg kryterium ważności wynikającego
z wagi problemu dla rozwoju gminy i mieszkańców oraz uwzględniająca okres ich
realizacji. Zadania te podzielono na dwie grupy:
grupa I – zadania, które będą realizowane w latach 2004 – 2006 obejmujące:
•

ochronę środowiska:
-

gospodarkę wodno - ściekową,

-

gospodarkę odpadami,

•

poprawiające układ komunikacyjny gminy,

•

stymulujące rozwój gospodarczy i społeczny gminy.

grupa II – zadania, które będą realizowane po roku 2006 obejmujące:
•

małą retencję,

•

ochronę środowiska:
-

gospodarkę wodno - ściekową,

-

gospodarkę odpadami,

•

poprawiające układ komunikacyjny gminy,

•

sferę socjalną.
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czyże opracowany został przy szerokim zaanga-

żowaniu społeczności lokalnej. Wszystkie problemy, nurtujące na co dzień Gminę i
jej mieszkańców oraz sposoby ich rozwiązywania były szczegółowo omawiane i dyskutowane na sesjach Rady Gminy Czyże oraz na zebraniach wiejskich organizowanych we wszystkich Sołectwach Gminy. Przy opracowywaniu planu były bardzo po4

mocne opracowane i przyjęte do realizacji przez Radę Gminy strategiczne dokumenty:
1. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czyże. 1999 r.
2. Strategia Rozwoju Rolnictwa na Obszarach Chronionych Gmin Puszczańskich. Białystok listopad 1999 r.
3. Plan Gospodarki Odpadami Gminy Czyże do 2014 roku. Białystok 2004 r.
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II. Aktualna sytuacja społeczno – gospodarcza Gminy
Czyże.
2.1

Położenie, powierzchnia, ludność.
Mapa nr 1.
Położenie Gminy Czyże w województwie podlaskim

Gmina Czyże położona jest na Nizinie Podlaskiej, w południowo – wschodniej części województwa podlaskiego. Administracyjnie należy do powiatu hajnow6

skiego. Od wschodu graniczy z Gminą Hajnówka, od południowego - wschodu z
Gminą Dubicze Cerkiewne, od południowego - zachodu z Gminą Orla, od północy z
Gminą Narew i od zachodu z Gminą Bielsk Podlaski. Powierzchnia gminy wynosi
ogółem 134,20 km2 i zamieszkiwana jest przez 2818 osób. Gęstość zaludnienia wynosi 32 osoby na 1 km2, wobec 61 osób w województwie podlaskim i 33 w powiecie
hajnowskim. Sieć osadniczą w gminie tworzą 21 miejscowości wiejskie, wchodzące
w skład 18 sołectw. Ludność Gminy Czyże stanowi 0,25% ludności województwa
podlaskiego i 5,68% ludności powiatu hajnowskiego.
Liczba ludności systematycznie maleje. W powojennym okresie w latach 1946
– 1997 stan ludności zmniejszył się o 2718 osób tj. o 46,5%. Powodem ubytku ludności jest głównie migracja, której ujemne saldo utrzymuje się od kilkudziesięciu lat,
aczkolwiek z tendencją malejącą w latach ostatnich.
Tabela nr 1.
Miejscowości oraz mieszkańcy Gminy Czyże.
l.p.

Nazwa wsi

Liczba mieszkańców w 2004 r.

1.

Czyże

481

2.

Hukowicze

69

3.

Leszczyny

41

4.

Kamień

74

5.

Klejniki

530

6.

Kojły

184

7.

Kuraszewo

365

8.

Lady

62

9.

Leniewo

95

10.

Łuszcze

38

11.

Morze

212

12.

Osówka

89

13.

Porzeczany

90

14.

Rakowicze

81

15.

Sapowo

43

16.

Szostakowo

97

17.

Wólka

17

18.

Podwieżanka

13

19.

Maksymowczyzna

26

20.

Wierzanka

12

21.

Zbucz

199
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2.2

Środowisko przyrodnicze.
Obszar, użytkowanie gruntów
Gmina Czyże ma charakter typowo rolniczy. Jej całkowita powierzchnia

wynosi 13 420 ha, z tego wg danych GUS w 2002 r.:
•

użytki rolne ogółem zajmowały 10.532 ha – 78,5%, w tym:
- grunty orne 7.530 ha – 56,1%,
- łąki 1.741 ha – 13,0%,
- pastwiska 1.212 ha – 9,0%,
- sady 50 ha – ponad 0,4%,

•

na lasy przypadało 1.079 ha – 8,0% powierzchni,

•

grunty pozostałe ( tereny zurbanizowane, nieużytki, drogi, tereny kolejowe, wody itp. ) zajmowały 1.809 ha – 13,5%.

Struktura użytkowania gruntów na terenie zmienia się. Ograniczana jest powierzchnia użytków rolnych na rzecz gruntów pozostałych. Zmniejszana jest powierzchnia
gruntów ornych oraz użytków zielonych (łąki i pastwiska). Powierzchnia lasów zmienia się stosunkowo niewiele.
Tabela nr 2.
Użytkowanie gruntów na terenie Gminy Czyże.
lata
Przeznaczenie

2000

2001

2002

ha

%

ha

%

ha

%

13420

100

13420

100

13420

100,0

użytki rolne, w tym:

11441

85,3

11354

84,6

10532

78,5

grunty orne

7912

59,0

7812

58,2

7530

56,1

sady

35

0,3

35

0,3

50

0,4

łąki

2197

16,4

2197

16,4

1741

13,0

pastwiska

1297

9,7

1310

9,8

1212

9,0

lasy i grunty leśne

955

7,1

1059

7,9

1079

8,0

pozostałe

1024

7,6

1007

7,5

1809

13,5

gruntów
powierzchnia całkowita
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Rzeźba terenu
Gmina Czyże położona jest w obrębie mezoregionu Równiny Bielskiej wchodzącego w skład wielkiego regionu fizyczno – geograficznego, jakim jest Nizina Północnopodlaska. Stanowi ona na terenie gminy płaską wysoczyznę moreny dennej
położoną na wysokości 160 – 175 m. n.p.m. Rzeźba terenu gminy ukształtowana
została podczas zlodowacenia środkowopolskiego. Obszar gminy jest lekko falisty i w
sumie słabo urozmaicony morfologicznie. W okolicy wsi Lady, Leniewo i Podrzeczany występują pojedyncze, izolowane i zdenudowane formy morenowe o wysokościach 160 – 165 m. n.p.m. Wysokości względne tych form dochodzą do 5 – 10 m. W
dolinie Łoknicy, między Kuraszewem a Podrzeczanami oraz między Hukowiczami a
Sapowem występuje sandr (150 – 140 m. n.p.m.). W północnej części gminy w okolicy Klejnik występują dość okazałe formy czołowomorenowe. Osiągają one wysokość
155 – 163 m n.p.m. przy wysokościach względnych 10 – 20 m. Znajdują się tu również równiny torfowisk związane z doliną Narwi. Położone są one na wysokości ok.
140 m n.p.m. Współczesne procesy geomorfologiczne na obszarze gminy nie powodują istotnych zmian w rzeźbie terenu – zmiany powodowane erozją wodną są znikome i nie wpływają na istotne zmiany w konfiguracji terenu, jedynie niewielkie zmiany w jej krajobrazie powodowane są powierzchniową eksploatacją surowców mineralnych. Niskofalista rzeźba terenów wysoczyzny gminy stanowi korzystny element
środowiska przyrodniczego dla rozwoju i funkcjonowania rolnictwa, średni wskaźnik
banitacji rzeźby terenu w skali 10 – punktowej IUNG wynosi 8 pkt. (średni wskaźnik
dla byłego województwa białostockiego 7,7 pkt.).
Budowa geologiczna
Pod względem tektonicznym Gmina Czyże leży w obrębie Obniżenia Podlaskiego
wchodzącego w skład platformy wschodnioeuropejskiej. Podłoże czwartorzędu na
tym obszarze stanowią osady miocenu (trzeciorzęd). Miąższość pokrywy czwartorzędowej na terenie gminy wynosi 100 m. Czwartorzęd reprezentowany jest przez
osady zlodowaceń począwszy od podlaskiego do środkowopolskiego, które są przedzielone osadami interglacjalnymi.
Najstarszym ogniwem czwartorzędu występującym na powierzchni terenu są iły,
mułki i piaski zastoiskowe zlodowacenia środkowopolskiego. Odsłaniają się one w
okolicy Klejnik, Kamienia i na południowy – zachód od Czyże. Iły zastoiskowe tego
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zlodowacenia osiągają znaczne miąższości dochodzące do 20 m. Budują one złoża
surowców ilastych: Czyże i Trywieża.
Przeważającą część gminy budują gliny zwałowe stadiału mazowiecko – podlaskiego
Piaski, żwiry i głazy moren czołowych tego stadiału budują odizolowane i zdenudowane wzgórza. Występują one na północ od wsi Lady, na zachód od Podrzeczan i na
północ od Czyż.
Piaski i żwiry wodnolodowcowe (sandrowe) zajmują większe obszary towarzyszące
dolinie Łoknicy. Występują one także między Osówką a Łuszczami, w środkowej
części gminy. Pokrywają one spłaszczone kulminacje i towarzyszą wzgórzom morenowym. Maksymalny zasięg stadiału północnomazowieckiego znaczą formy czołowomorenowe występujące w północnej części w okolicy Klejnik i Leszczyn.
Spłaszczone i obniżone fragmenty wzgórz budują piaski, żwiry i głazy lodowcowe. W
holocenie w zagłębieniach bezodpływowych na północ od Leniewa tworzyły się namuły. W rozległym obniżeniu na północy gminy następowała akumulacja torfów, a w
dolinie Łoknicy i jej bezimiennych dopływów tworzyły się mułki, piaski, rzadziej żwiry
rzeczne budujące ich tarasy zalewowe.
Surowce mineralne
Występowanie surowców mineralnych na obszarze Gminy Czyże jest ściśle związane z utworami czwartorzędowymi. Występują one przeważnie w przypowierzchniowej
warstwie utworów czwartorzędowych i są eksploatowane metoda odkrywkową.
Na terenie gminy występują następujące surowce mineralne:
•

surowce ilaste ceramiki budowlanej – iły zastoiskowe stadiału maksymalnego zlodowacenia środkowopolskiego występują w środkowej i południowej części gminy
w okolicy wsi Wieżanka złoże „Trywieża”, Czyże, Zbucz i Szostakowo.

•

kruszywo naturalne – występuje w północnej i środkowej części gminy w obrębie
form czołowomorenowych stadiałów mazowiecko – podlaskiego i północnomazowieckiego. Surowce te występują w formie gniazd, soczewek oraz płatów osadów
lodowcowych i wodnolodowcowych, a większe ich wyrobiska znajdują się w okolicy wsi Klejniki, Sapowo i Czyże.

•

piaski – stanowią kopalinę towarzyszącą osadom piaszczysto – żwirowym, występującym w obrębie form czołowomorenowych i sandrów. Są one eksploatowane sporadycznie na cele lokalne.

Na terenie Gminie Czyże udokumentowano następujące złoża:
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a) złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej:
Złoże „Trywieża” – zasoby szacowane na 3.672 m3,
Złoże „Czyże” –801 tys. m3,
Złoże Szostakowo – szacowane na 5 mln m3,
b) złoża kruszywa naturalnego grubego w Klejnikach szacowane na – 286,4 tys. t.
Również na terenie gminy zostały wydzielone obszary perspektywiczne występowania złóż surowców mineralnych stałych:
a) kruszywo naturalne grube i drobne:
•

Klejniki zasoby szacunkowe - 50 tys. m3

•

Kol. Leszczyny – 50 tys. m3

•

Kol. Klejniki - 50 tys. m3

•

Podrzeczany - 25 tys. m3

•

Czyże - 150 tys. m3

b) surowce ilaste ceramiki budowlanej występujące na kol. Kuraszewo
Na obszarze gminy występuje 28 punktów eksploatacji surowców mineralnych w tym
10 punktów kwalifikuje się do rekultywacji. W pozostałych punktach eksploatacji na
potrzeby miejscowej ludności odbywa się dorywczo i sporadycznie. Oprócz w/w
punktów na terenie gminy zinwentaryzowano 25 nieczynnych punktów eksploatacji
surowców mineralnych, które również wymagają rekultywacji.

Wody powierzchniowe
Pod względem hydrograficznym obszar Gminy Czyże w całości leży w zlewni rzeki
Narew. Sieć wodna na obszarze gminy jest słabo rozwinięta. Łączna powierzchnia
wód otwartych wynosi 80,0 ha, co stanowi 0,6% obszaru gminy (średnia dla województwa podlaskiego - 1,0%). Głównym elementem sieci hydrograficznej gminy jest
rzeka Łoknica, lewobrzeżny dopływ Narwi, zasilana nielicznymi ciekami. Gmina leży
w rejonie o bardzo ograniczonych zasobach wodnych. Zaopatrzenie ludności w dobrą wodę pitną odbywa się na bazie ujęć wód podziemnych.
Zasoby wód podziemnych i powierzchniowych mimo swoich nieznacznych wielkości
nie powinny ograniczać rozwoju gospodarczego gminy.
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Gleby
Obszar Gminy Czyże w całości leży w Bielsko – Drohickim regionie glebowo – rolniczym. Gleby tego regionu zostały wykształcone z glin i ich przestrzenne zróżnicowanie jest niewielkie.
Pod względem typologicznym gleby gminy są mało zróżnicowane. Dominują gleby
pseudobielicowe /A/. Mniejsze powierzchnie zajmują gleby piaskowe różnych typów
genetycznych /AB/, gleby brunatne wyługowane /Bw/ oraz czarne ziemie /D/. Gleby
piaskowe różnych typów genetycznych /AB/ występują w północnej i centralnej części gminy, towarzysza im gleby brunatne wyługowane /Bw/. Czarne ziemie /D/ występują we wschodniej i południowej części gminy. Gleby murszowo – mineralne oraz
gleby torfowe i murszowo – torfowe występują w rozproszeniu na obszarze całej
gminy, głównie na użytkach zielonych położonych w dolinach cieków wodnych i obniżeń terenów.
Lasy
Według podziału Polski na regiony przyrodniczo – leśne lasy Gminy Czyże znajdują
się w Krainie Mazursko – Podlaskiej, w dzielnicy Wysoczyzny Bielsko – Podlaskiej
charakteryzującej się występowaniem prawie wszystkich typów siedliskowych lasów
oraz bardzo zróżnicowanym drzewostanem. Dominującymi typami siedliskowymi lasów są: bór mieszany świeży (BMśw), w którym drzewostan tworzy głównie sosna z
niewielką domieszką brzozy i świerka.
W dolinach rzecznych i obniżeniach terenowych występują olsy (OL) – olcha z domieszką świerka, osiki i brzozy.
Gmina ma bardzo mało lasów, bo zaledwie 1.079 ha, co stanowi 8,0% powierzchni
gminy. W województwie podlaskim lasy zajmują 29,3% powierzchni, a w powiecie
hajnowskim 49,4%. Większe kompleksy leśne występują w okolicy wsi Lady, Leniewo, Podrzeczany, Sapowo, Klejniki, Hukowicze i Leszczany. Pełnią one jednocześnie
funkcję wodo i gleboochronną, krajobrazową oraz ostoję dla dzikiego ptactwa i zwierzyny. Lasy gminy podlegają pod Nadleśnictwo Bielsk Podlaski z siedzibą w Bielsku
Podlaskim. Gospodarka leśna na terenie gminy nie ma większego znaczenia.
Przyrodnicze obszary chronione
Na terenie gminy brak jest obiektów i terenów przyrodniczych prawnie chronionych.
Poza granicami gminy, stosunkowo niedaleko od niej są położone korytarze ekologiczne o znaczeniu międzynarodowym:
12

•

Obszar Chronionego Krajobrazu dolina górnej Narwi,

•

Kompleks leśny Puszczy Białowieskiej.

Gmina Czyże leży w Obszarze Zielonych Płuc Polski.

Klimat
Obszar gminy Czyże zalicza się do Krainy Wysoczyzn Północnopodlaskich.
Warunki klimatyczne gminy odpowiadają generalnie warunkom klimatycznym Równiny Bielskiej, tzn.:
•

średnia roczna temperatura w Bielsku Podlaskim wynosi 6,9 C, początek
wegetacji na Równinie Bielskiej przypada średnio na 10 kwiecień, zaś koniec
na 11 listopad.

•

okres bezprzymrozkowy na obszarze Równiny Bielskiej wynosi średnio 155
dni, zaś pokrywa śnieżna utrzymuje się średnio 78 dni (Białystok 96 dni),

•

średnia roczna częstotliwość burz (okres 1953 – 1967) wynosiła w Bielsku
Podlaskim – 14,7,

•

wskaźnik gradowy waha się w przedziale 2 – 3%, natomiast wilgotność
względna powietrza utrzymuje się w granicach 81%,

•

średnie roczne zachmurzenie na Równinie Bielskiej wynosi 6,9 ilość dni pochmurnych – 150, a pogodnych 26,3,

•

na terenie Równiny Bielskiej dominują wiatry zachodnie 56,6%, wiatry z kierunku wschodniego – 25,3%.

Warunki klimatyczne Gminy Czyże nie stwarzają bariery w jej rozwoju gospodarczym.

2.3

Środowisko kulturowe
Badaniami archeologicznymi objęto około 82% powierzchni Gminy Czyże. W

sumie zinwentaryzowano i zlokalizowano 121 stanowisk archeologicznych. Są to ślady osad, kurhany, cmentarzyska potwierdzające, że na tym terenie cały czas istniało
osadnictwo. Pochodzą one z okresu od epoki kamienia do czasów nowożytnych. Na
terenie gminy znajdują się również obiekty o wartościach historyczno – kulturowych
pochodzące z XIX i XX w.
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Tabela nr 3.
Zabytki architektury oraz archeologiczne na terenie Gminy Czyże
Lokalizacja

Nazwa zabytku
Wpisane do rejestru zabytków

Czyże

Cerkiew greckokatolicka, obecnie prawosławna, cmentarna p.w.
Św. Kosmy i Damiana i cmentarz

Kamień

kurhan wczesno średniowieczny

Zbucz

2 cmentarzyska wczesno średniowieczne, grodzisko wczesno
średniowieczne
Pozostałe obiekty o wartościach kulturowych

Czyże

Zespół cerkwi greckokatolickiej, obecnie prawosławnej, cmentarnej p.w. Św. Kosmy i Damiana
Cerkiew prawosławna par. p.w. Św. Mikołaja
Ogrodzenie z bramą po spalonej cerkwi par. p.w. Zaśnięcia NMP,
k. XIX w.
Dom nr 49, drewniany 1922 r.
Dom nr 51, drewniany 1933 r.
Dom nr 94, drewniany 1939 r.
Dom nr 95, drewniany 1933 r. remont.
Dom nr 99, drewniany 1895 r. remont.
Dom nr 105, drewniany 1929 r.
Dom nr 110, drewniany 1.20 XX w.
Dom nr 113, drewniany 1946 r.
Dom nr 115, drewniany 1945 r. remont.
Dom nr 124, drewniany 1.30 XX w.
Dom nr 134, drewniany 1929 r.
Dom nr 154, drewniany 1929 r.
Dom nr 156, drewniany 1929 r. remont.
Wiatrak koźlak, drew. 1890 r.
Cmentarz parafii prawosławnej,
Cmentarz przy cerkwi p.w. Wniebowzięcia NMP,
Cmentarz wojenny (mogiły żołnierzy Armii Czerwonej)
Cmentarz choleryczny,
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Klejniki

Zespół cerkwi prawosławnej cmentarnej p.w. Przemienienia Pańskiego murowana, 1865 – 1870
Kaplica prawosławna p.w. Św. Mikołaja Cudotwórcy, mur., 1870 r.
Ogrodzenie z bramą wokół nowej cerkwi par. p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego, k. XIX w.
Dom nr 76, drewniany 1927 r.
Dom nr 78, drewniany 1945 r.
Cmentarz parafii prawosławnej,
Cmentarz przy cerkwi p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego,

Kojły

Kapliczka prawosławna p.w. Św. Mikołaja, 4 ćw. XIX w.
Zagroda nr 42 (dom i spichlerz drewniany z pocz. XX w.)

Kuraszewo

Cerkiew prawosławna par. cmentarna p.w. Św. Antoniego Peczerskiego, 1868 r.
Cmentarz parafii prawosławnej,

Lady

Kapliczka prawosławna drewniana, 1947 r.

Morze

Kapliczka prawosławna cmentarna p.w. Św. Tekli, drew. 1.40 XX
Zagroda nr 50 (dom z częścią gospodarczą, drew., 1919r., obora i
stodoła drew., 1923 r.)
Zagroda nr 55 (dom drew.,1925 r. i spichlerz, 1.50 XX w.)
Zagroda nr 98 (dom z oborą, 1923 r., stodoła drew., 1925 r.)
Zagroda nr 99 (dom z częścią gospodarczą, ok.1900 r., budynek
inwentarski, drew. 1928 r.)
Dom nr 15, drew., po 1920 r.
Dom nr 20, drew., przed 1914 r.
Dom z częścią gospodarczą nr 31, drew.,1901 r.
Dom nr 45, drew., 1939 r.
Dom z częścią gospodarczą nr 49, drew., pocz. XX w.
Dom z częścią gospodarczą nr 52, drew., 1918 r.
Dom z częścią gospodarczą nr 53, drew., ok. 1925 r.
Dom nr 57, drew.,1.20 XX w.
Dom nr 62, drew., pocz. XX w.
Dom nr 101, drew., 1.30 XX w.
Cmentarz parafii prawosławnej
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Rakowicze

Dom nr 48, drew., 4 ćw. XIX w.
Dom nr 26, drew., pocz. XX w.
Dom nr 35, drew., 4 ćw. XIX w.

Zbucz

2.4

Dróżniczówka, ob. dom mieszkalny, drewniany, ok. XIX w.

Zagospodarowanie przestrzenne

2.4.1 Uwarunkowania ochrony środowiska
Obszar Gminy Czyże charakteryzuje się stosunkowo niewielkim stopniem
przekształcenia środowiska. Źródła powstawania konfliktów ze środowiskiem przyrodniczym wynikają głównie z rozwoju i funkcjonowania wsi Czyże oraz innych większych jednostek osadniczych położonych w obrębie obszaru gminy, intensyfikacji
rolnictwa (nawożenie i ochrona roślin), wzrostu ruch i transportu komunikacyjnego.
Atmosfera
Głównym źródłem zanieczyszczenia atmosfery w województwie podlaskim są
ciepłownie miejskie, lokalne, przemysłowe oraz rozproszone niskiej źródła emisji z
sektora komunalno - bytowego, a także zanieczyszczenia komunikacyjne. Do substancji mających największy udział emisji zanieczyszczeń, na terenie województwa
podlaskiego należą: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenki węgla oraz pyły, pochodzące głównie z procesów spalania energetycznego. Pozostałe rodzaje zanieczyszczeń
emitowane z zakładów przemysłowych zlokalizowanych na terenie województwa stanowią ok. 1% całej emisji. Zalicza się do nich: węglowodory aromatyczne i alifatyczne, benzeny, alkohole, octan etylu, ksylen i inne zanieczyszczenia.
Gmina Czyże charakteryzuje się czystym powietrzem atmosferycznym.
Średnie roczne stężenia badanych zanieczyszczeń w latach 1991 – 1993 przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną i P.I.O.Ś w Białymstoku były dużo
niższe od wartości dopuszczalnych w badanym okresie. Aktualne zanieczyszczenia
dwutlenkiem azotu i ołowiem wzdłuż tras komunikacyjnych są znikome i nie stwarzają zagrożenia dla środowiska. Tym niemniej w przypadku nasilenia (wzrostu) ruchu
kołowego możne nastąpić pewne zagrożenie dla wypasania bydła w pobliżu tych
dróg oraz uprawy warzyw, a na terenach zabudowanych może zagrażać zdrowiu ludzi. Należy także odnotować, że ocena sytuacji radiologicznej w oparciu o wyniki
pomiarów skażeń dokonanych przez specjalistyczne jednostki nie wykazały żadnych
zagrożeń dla środowiska i ludzi na terenie gminy.
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Wody
Największym zagrożeniem środowiska przyrodniczego jest zanieczyszczenie
wód powierzchniowych gminy, w tym rzeki Łoknica, która jest dopływem rzeki Narew.
Ponadnormatywna zawartość fosforanów powoduje szybką eutrofizację wód i eliminowanie organizmów związanych ze środowiskami oligotroficznymi (czystymi).
Głównym źródłem degradacji rzek są niewłaściwie stosowane nawozy mineralne
oraz organiczne a także nieczyszczone ścieki komunalne, które stwarzają również
zagrożenie sanitarno – epidemiologiczne. Jest to szczególnie ważny problem z uwagi
na brak kanalizacji oraz oczyszczalni na terenie gminy przy zwodociągowaniu wynoszącym ponad 70% oraz bardzo duży udział użytków rolnych. Zagrożeniem dla wód,
a zwłaszcza dla wód podziemnych może być również nieprawidłowa utylizacja odpadów, a w szczególności tych odpadów, które zawierają różnego rodzaju niebezpieczne związki toksyczne.

Powierzchnia ziemi
Gmina Czyże nie ma wprowadzonej zorganizowanej zbiórki odpadów. Dlatego
też jednym z najważniejszych zagrożeń i degradacji środowiska na terenie gminy są
odpady komunalne i przemysłowe. Odpady te, a w szczególności które nie są odpowiednio składowane (utylizowane) wywierają negatywny wpływ na stan środowiska
przyrodniczego, głównie w formie skażenia wody, gleby, powietrza, niszczenia walorów krajobrazowych łącznie z wyłączeniem z użytkowania określonych terenów rolnych lub leśnych. Zagrożenia odpadami wynikają także z faktu, że na wysypiska trafiają różne substancje niebezpieczne codziennego użytku np. leki, środki owadobójcze, baterie, lampy rtęciowe, smary, rozpuszczalniki itp. Celem uniknięcia takich zagrożeń niezbędny jest rozdzielczy system gromadzenia odpadów.
Również z uwagi na niekontrolowaną eksploatację surowców mineralnych, które bardzo licznie występują na terenie gminy, postępuje powierzchniowa degradacja i dewastacja terenów a zwłaszcza rzeźby terenu.
Środowisko przyrodnicze
Na terenie Gminy Czyże nie ma rezerwatów i parków narodowych, ani innych obszarów prawnie chronionych. Występują natomiast grunty rolne wysokiej bonitacji IIIIV kl. podlegające ochronie na mocy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Również z uwagi na bliskość doliny górnej Narwi i Puszczy
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Białowieskiej priorytetem powinna być ochrona środowiska przyrodniczego. Doliny
rzeki Łoknica oraz pozostałych cieków powinny być chronione przez degradacją i
zanieczyszczeniem. Największe zagrożenie stanowią:
1. zanieczyszczenia (niska emisja, odpady, ścieki) komunalne,
2. rolnictwo – niewłaściwe stosowanie nawozów i chemicznych środków ochrony
roślin oraz zanieczyszczenia gnojowicą.

2.4.2 Infrastruktura techniczna
Na infrastruktura techniczną Gminy Czyże składają się:
•

układ komunikacyjny,

•

układ zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odbiór ścieków,

•

system gospodarki odpadami,

•

sieci energetyczne, cieplne, gazownicze, telefoniczna.

Cześć infrastruktury jest własnością gminy i ona odpowiada za jej funkcjonowanie,
część zaś jest własnością innych jednostek samorządu terytorialnego bądź innych
właścicieli i to oni odpowiadają za jej funkcjonowanie i rozwój.
2.4.2.1

Układ komunikacyjny Gminy Czyże

Gmina Czyże położona jest przy drodze wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski – Hajnówka – Białowieża – granica państwa, IV klasy technicznej. Ma ona długość na terenie gminy 4,8 km oraz posiada ulepszoną nawierzchnię asfaltową. Droga podlega
pod Podlaski Zarząd Dróg w Białymstoku.
Drugą kategorię dróg na terenie Gminy Czyże stanowią drogi powiatowe (77,4 km).
W większości mają one nawierzchnię asfaltową - 68,8 km. (w tym ulepszonej 37,4
km). Są to drogi:
03 643 Bielsk Podlaski – Klejniki – Tyniewicze Duże – Narew,
03 647 Klejniki – Gorodczyno – Janowo – Doratynka – droga 03 643,
03 649 dr 03648 – Gorodczyno,
03 651 Klejniki – Hukawicze,
03 656 Bielsk Podlaski – Widowo – Ogrodniki – Łoknica – Podrzeczany – Czyże,
03 657 Morze – Zbucz – Czyże – Leniewo – Klejniki,
03 658 droga 03 648 – Miękisze – Sapowo – Klejniki,
03 659 Kuraszewo – Lady – Leniewo – Łoknica,
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Mapa nr 2.
Regionalna sieć komunikacyjna na terenie Gminy Czyże.

03 660 Podrzeczany – droga 03 659,
03 661 Krzywa - Rakowicze – Osówka – Szostakowo – Nowoberezewo,
03 662 Czyże – Lady,
03 665 droga 03 663 – Kamień – Kuraszewo – Kojły – Nowoberezewo,
03 666 Kuraszewo – Nowokorninio,
03 667 Dubiny – Kotówka – Trywieża – Wólka – Kuraszewo,
03 707 Orla – Krywiatycze – Stary Kornin.
Drogi te podlegają pod Starostę Hajnowskiego. Stan dróg jest niezadowalający. Wymagają one napraw i remontów.
Następną kategorią dróg są drogi gminne będące własnością Gminy Czyże. Posiadają one łączną długość 24,3 km i w większości są to drogi o nawierzchni żwirowej.
Nawierzchnia asfaltowa wykonana jest tylko na odcinku 5,9 km. Na obszarze gminy
są następujące drogi gminne:
107221 B Kojły – Lady,
107222 B Łuszcze – Kuraszewo,
107223 B Kuraszewo – Rzepiska do granic gminy
107224 B Tynkowszczyzna - Sapowo
107225 B Klejniki – Lady,
107226 B Szostakowo – Staroberezowo do granic gminy
107227 B Oswówka – Kojły
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Mapa nr 3.
Układ komunikacyjny Gminy Czyże
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107114 B Klejniki – Gradoczno do granic gminy
107115 B Klejniki – Lachy do granic gminy
Gmina również jest właścicielem i zarządcą dróg dojazdowych do pól o długości 247
km. Są to w większości drogi gruntowe nieulepszone o długości 225,5 km, zaś pozostałe o długości 21,5 km są wzmocnione żwirem.
Z analizy układu dróg publicznych wynika, że zapewniają one połączenia wszystkim
miejscowościom. Stan techniczny dróg gminnych jest niezadowalający, ponieważ
dróg o nawierzchni twardej ulepszonej jest tylko 16,9%, a dróg gruntowych aż 83,1%.
Każdego roku drogi gminne są ulepszane w formie podsypki żwiru i częstego profilowania.
Przez obszar Gminy Czyże przebiega aktualnie nieczynna linia kolejowa Bielsk Podlaski – Hajnówka.
2.4.2.2

Układ zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odbiór ścieków.
Sieci wodociągowe i stacje uzdatniania wody

Gmina Czyże jest zwodociągowana w ponad 70%. Do wodociągu na koniec 2002 r.
podłączone były 874 gospodarstwa domowe. Łączna długość sieci wodociągowej
wynosi 70,6 km. Składają się na nią:
•

•

Wodociąg wiejski Czyże – zasila w wodę 14 wsi:
-

Czyże, Kamień i kol. Bujakowszczyzna,

-

Kojły,

-

Kuraszewo,

-

Łuszcze,

-

Lady,

-

Leniewo

-

Osówka,

-

Rakowicze

-

Szostakowo

-

Podrzeczany,

-

Wólka,

-

Powieżanka i przysiółek Wieżanka,

-

Zbucz.

Wodociąg wiejski Klejniki - zaopatruje w wodę 2 wsie w Gminie Czyże:
-

Klejniki + kol. Buryckie, kol. Śliwowo, kol. Tynkowszczyzna

-

Hukowicze + przysiółek Leszczyny oraz 3 wsie w gminie Narew:
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-

Istok,

-

Tyniewicze Małe i Tyniewicz Duże.

Wodociąg miejski Szostakowo - zaopatruje w wodę wieś Szostakowo
Wieś Morze zaopatrywana jest w wodę z wodociągu Krywiatycze w Gminie Orla.
Mieszkańcy wsi Sapowo zaopatrują się w wodę z wodociągów zagrodowych i studni
kopalnych.
Tabela nr 4.
Dane techniczne ujęć wody Gminy Czyże

l.p

1.

Nazwa ujęcia (lokalizacja)

Wydajność

Czy

wody godzino-

spełnia wymogi wody do

3

SUW Czyże

uzdatniona

wa w m /h

picia

96

ponadnormatywna

woda

zawartość

związków Fe i Mn.

2.

SUW Klejniki

102

ponadnormatywna

zawartość

związków Fe

Wodociągi wiejskie w gminie pracują w układzie jednostopniowego pompowania wody (nie posiadają zbiorników wyrównawczych) i wydajność ujęcia winna zapewniać
maksymalne godzinowe pobory wody. Wydajność wodociągów znacznie przekracza
aktualne pobory wody. Istnieje duża rezerwa wody ok.88% w wodociągu Czyże,
ok.92% w wodociągu Klejniki i aż 98% w Szostakowie. Jednak ujęcie wody w Szostakowie posiada tylko jedną studnię, co nie zapewnia ciągłości dostaw wody w
przypadku jej awarii. Dobrze rozwinięty system zaopatrzenia w wodę oraz duża rezerwa w źródłach wody są atutem rozwojowym gminy.
Oczyszczalnie ścieków wraz z systemem kanalizacji
Na terenie Gminy Czyże brak jest kanalizacji sanitarnej. Ścieki gromadzone są w
zbiornikach, które często są nieszczelne. Wywóz nieczystości płynnych odbywa się
na indywidualne zlecenia mieszkańców i zakładów do oczyszczalni ścieków w Narwi i
Bielsku Podlaskim.
System gospodarki odpadami
Gmina Czyże nie ma zorganizowanego systemu zbiórki odpadów. Mieszkańcy indywidualnie wywożą odpady na gminne składowisko zlokalizowane w pobliżu wsi Czyże. Gminne składowisko odpadów stałych wykonane w 1988r., położone jest w
odległości ponad 1,5 km od miejscowości Czyże, na terenie wyrobiska pożwirowego.
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Powierzchnia całkowita działki wynosi ok. 0,43 ha i jest ogrodzone siatką o wysokości 2,10 m. Eksploatacją składowiska zajmuje się Urząd Gminy w Czyżach. Odpady
wywożone na wysypisko we własnym zakresie przez mieszkańców i zakłady są rozplantowywane, ugniatane i przykrywane warstwą izolacyjną w zależności od potrzeb.
Pojemność składowiska wynosi 7400 m3 i jest wypełnione w ok. 25%. Stąd obiekt ten
ma jeszcze dużą rezerwę. Zgodnie z zatwierdzoną instrukcją eksploatacji składowisko zostanie zamknięte w 2009 roku.
Od 2003 r. na terenie gminy zostało rozstawionych 16 zestawów po 2 pojemniki typu
PA 1100 do gromadzenia surowców wtórnych:
•

opakowania PET,

•

opakowania szklane.

Opróżnianiem pojemników zajmuje się Urząd Gminy. Odbiorcą surowców jest:
•

Stowarzyszenie Greek Way w Białymstoku,

•

Krynicki Recykling w Olsztynie.

2.4.2.4

Sieci energetyczne, cieplne, gazownicze.
Sieć energetyczna.

Przez teren gminy Czyże przebiega trasa linii WN 110 kV zasilająca RPZ Hajnówka.
Źródłem zasilania w energię elektryczną gminy są stacje transformatorowo - rozdzielcze RPZ 110/15 kV w Bielsku Podlaskim i Hajnówce - poprzez układ sieci SN 15
kV.
Istniejące źródła w pełni pokrywają zapotrzebowanie mocy i energii elektrycznej w
gminie.
Rozprowadzenie energii elektrycznej do poszczególnych odbiorców odbywa się poprzez system sieci SN 15 kV i NN napowietrznych. Stan techniczny sieci jest
zróżnicowany.
Główne kierunki linii SN 15 kV wychodzące w w/w rozdzielni 110/15 kV to:
•

Bielsk Podlaski – Hajnówka

•

Bielsk Podlaski - Leniewo – Narew

Pozostałe istniejące linie SN 15 kV są odgałęzieniami od w/w linii głównych. Na terenie gminy zlokalizowanych jest 45 stacji transformatorowych, w tym 5 stacji transformatorowych jest w złym stanie technicznym i kwalifikuje się do demontażu. Są to
stacje zlokalizowane w następujących miejscowościach: Kuraszewo, Osówka, Śli23

wowo Buryckie i Podrzeczany. Demontaż stacji będzie pociągał za sobą również konieczność przebudowy linii SN 15 kV, zasilających te stacje.

Sieć cieplna.
Na terenie Gminy Czyże brak jest sieci ciepłowniczej. Źródłem ciepła są kotłownie
indywidualne, które całkowicie zaspokajają potrzeby mieszkańców. Wymagają one
jednak ciągłego utrzymywania w dobrym stanie technicznym istniejących urządzeń
ciepłowniczych, aby zapewnić dostawę ciepła w wystarczających ilościach i odpowiednich parametrach.
Praca istniejących źródeł ciepła na paliwo stałe przyczynia się do zanieczyszczania
środowiska. Szansą na poprawę istniejącego stanu rzeczy jest przejście na paliwa
ekologiczne, olej lub gaz. Zastosowanie gazu jako paliwa, wiąże się z perspektywą
gazyfikacji obszaru gminy. Na terenie gminy istnieją 4 źródła wytwarzania energii
cieplnej obsługujące budynki użyteczności publicznej.
Tabela nr 5.
Większe źródła energii cieplnej na terenie Gminy Czyże.
Lp.

Obiekt

Moc kotła

Typ kotła

ZOZ w Hajnówce Gminny
1.

2.
4.
5.

Ośrodek Zdrowia w Czyżach
Urząd Gminy w
Czyżach
Szkoła Podstawowa w
Czyżach
Szkoła Podstawowa w
Klejnikach

Rodzaj paliwa
węgiel

0,45 GJ/godz.

1 x KZ - 5/7

225 kW

Viesmann

olej

225 kW

Viesmann

olej

2xl6KW

2xKZ-5

węgiel

koks

W zabudowie mieszkaniowej zainstalowane są indywidualne źródła ciepła na paliwa
stałe - głównie węgiel.
Sieć gazowa.
W Gminie Czyże brak jest systemu zaopatrzenia w gaz sieciowy. Pewna liczba gospodarstw korzysta z gazu płynnego, zaopatrując się indywidualnie w funkcjonujących w gminie punktach sprzedaży gazy płynnego.
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W koncepcji gazyfikacji byłego województwa białostockiego przewidziane jest zasilanie Gminy Czyże w gaz ziemny z projektowanego gazociągu w/c Bielsk Podlaski Hajnówka. Aktualnie przebieg trasy w/w gazociągu wprowadzany jest do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Natomiast Urząd Gminy Czyże
dysponuje już koncepcją gazyfikacji własnej gminy opracowaną przez Zespół Projektowy z Wrocławia.

Sieć telefoniczna.
Sieć telefoniczna jest własnością TP S.A. Jest ona rozbudowywana w miarę potrzeb.
Z roku na rok rośnie ilość abonentów oraz jakość świadczonych usług.
Tabela nr 6.
Liczba abonentów telefonicznych na terenie Gminy Czyże
Lata
Liczba
abonentów

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

242

246

252

291

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

W roku 1998 wymieniono centralę telefoniczną z analogowej na cyfrową w ośrodku
gminnym i włączono ją do systemu wojewódzkiego linią światłowodową.
Obecnie system składa się z:
-

centrali cyfrowej typu EWSD - RDLU o pojemności 608/174 abonentów centrali
analogowej typu SPC o pojemności 96/95 abonentów

-

linii światłowodowej kablowej relacji Bielsk Podlaski - Orla - Rakowieże- Czyże Nowoberezowo - Hajnówka

-

linii kablowej miedzianej relacji Czyże - Zbucz, Hołody - Zbucz – Hajnówka sieci
abonenckich (linii kablowych miedzianych i napowietrznych) na terenie całej gminy

2.4.3 Własność nieruchomości
Całkowita powierzchnia Gminy Czyże wynosi 13420 ha, w tym powierzchnia :
•

lasów – 1.079 ha;

•

użytków rolnych – 10.532 ha;

•

gruntów pozostałych – 1.809 ha;
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Tabela nr 7.
Stan własności gruntów Gminy Czyże
POWIERZCHNIA W HA
POWIERZCHNIA
PRZEZNACZENIE
GRUNTÓW

FORMA WŁASNOŚCI
Własności

w ha

Skarbu Państwa

Powierzchnia

Własność

Inne formy

prywatna

własności

13.420

1.144

10.871

1.405

Grunty leśne

1.079

331

748

0

Użytki rolne

10.532

813

9.719

0

Grunty pozostałe

1.809

0

404

1.405

ogólna

Grunty leśne będące własnością Skarbu Państwa pod zarządem Lasów Państwowych stanowią 30,7%. Pozostałe grunty leśne są własnością prywatną. W przypadku użytków rolnych w zdecydowanej większości są one własnością prywatną –
92,3% ha. Do gruntów pozostałych zaliczane są tereny zurbanizowane, nieużytki,
drogi, tereny kolejowe i wody. W zasobie gminy są grunty pod szkołami, świetlicami,
remizami, sklepami, drogami gminnymi oraz użytkami kopalnymi. Przedstawiony wyżej układ własności gruntów wskazuje, iż na dzień dzisiejszy gmina ma ograniczone
możliwości w sterowaniu w sposób istotny gospodarką gruntami. Może to robić tylko
poprzez odpowiednie planowanie przestrzenne wyznaczając na swoim terenie grunty
pod zabudowę mieszkaniową, usługową bądź przemysłową.

2.4.4 Stan obiektów dziedzictwa kulturowego.
Środowisko kulturowe Gminy Czyże zostało opisane w punkcie 2.3. Na terenie
gminy znajduje się bardzo dużo zabytków architektury i archeologicznych objętych
opieką Podlaskiego Konserwatora Zabytków. Wśród zabytków architektury bardzo
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dużą część stanowią obiekty sakralne, cerkwie i cmentarze związane z wyznawcami
prawosławia mieszkającymi bardzo licznie na terenie gminy. Obiekty te są własnością wspólnoty religijnej i to ona dba o ich wygląd i stan techniczny. Są to obiekty dobrze utrzymane i pielęgnowane. Inaczej przedstawia się stan drugiej dość licznej
grupy zabytków związanej z osadnictwem na tym terenie. Należą do niej domy
mieszkalne oraz wiatraki zbudowane najczęściej w XIX w. Są to obiekty drewniane.
Należą one do prywatnych właścicieli, którzy ze względów finansowych nie zawsze
dbają o ich właściwy stan techniczny. Grozi to bezpowrotną utratą tych niepowtarzalnych dóbr kulturowych.

2.4.5 Identyfikacja problemów.
Właściwe zagospodarowanie przestrzenne oraz odpowiedni poziom infrastruktury technicznej ma decydujący wpływ na zrównoważony rozwój każdej gminy z poszanowaniem otaczającego go środowiska i z zachowaniem panującego krajobrazu.
Tylko taki rozwój przyniesie poprawę warunków życia jej mieszkańców. Musi być
przy tym zachowana spójność gospodarcza i komunikacyjna gminy z regionem, w
którym jest położona.
Gmina Czyże jest gminą rolniczą. Z uwagi na dobre gleby wysokiej klasy
bonitacyjnej na terenie gminy będzie rozwijać się zintensyfikowane rolnictwo. Wymusza to działania mające na celu szczególne dbanie o stan środowiska naturalnego.
Należy wyeliminować źródła jego zanieczyszczania oraz utrzymywać odpowiedni
poziom i jakość wód gruntowych. Dlatego też szczególny nacisk należy położyć na:
•

prowadzenie działalności rolniczej zgodnie z Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej,

•

wyposażenie gospodarstw prowadzących chów zwierząt w płyty obornikowe i
zbiorniki na gnojowicę,

•

skanalizowanie gminy,

•

wprowadzenie na terenie całej gminy uporządkowanej gospodarki odpadami połączonej z segregacją odpadów,

•

likwidację niskiej emisji przez przechodzenie na ekologiczne paliwo i odnawialne
źródła energii.

Rozwój gminy oraz warunki życia mieszkańców uwarunkowany jest dostępnością do
terenów, miejsc pracy i miejsc zamieszkania, a to związane jest układem komunikacyjnym. Struktura układu komunikacyjnego Gminy Czyże jest wystarczająca na po27

trzeby gminy i jej mieszkańców. Jednak z uwagi na stan techniczny dróg nie spełnia
do końca swej funkcji. Należy jak najszybciej poprawić stan techniczny nawierzchni
dróg.
2.5 Gospodarka.
2.5.1 Struktura podstawowych branż
Gmina Czyże jest gminą rolniczą. Ta klasyfikacja wynika z przeznaczenia
gruntów oraz z podstawowych rodzajów działalności, jakimi zajmują się w większości
mieszkańcy gminy. Świadczy o tym również liczba i profil podmiotów gospodarczych
funkcjonujących na terenie gminy włączając rolnictwo. Na dzień 20 maja 2002 r. (dane GUS) na terenie gminy funkcjonowało 1064 indywidualnych gospodarstw rolnych
oraz 107 podmiotów zajmujących się inną produkcją. Z powyższego zestawienia widać, że rolnictwo jest podstawową działalnością mieszkańców gminy. Gospodarka
leśna, z uwagi na powierzchnię lasów będących własnością prywatną, nie ma specjalnego znaczenia i traktowana jest jako działalność dodatkowa. Na dalszym miejscu znajduje się przemysł, budownictwo oraz pozostałe usługi rynkowe.

2.5.2 Rolnictwo
Na ogólną powierzchnię Gminy Czyże wynoszącą 13420 ha w 2002 r. użytki rolne
zajmowały 10532 ha (78,5%). Ich strukturę użytkowania przedstawia tabela nr 8.
Tabela nr 8
Struktura użytków rolnych na terenie Gminy Czyże
w % pow. całk.
lata
Sposób użytkowania

2000
ha

2001
%

ha

2002
%

ha

%

użytki rolne, w tym:

11441

85,3

11354

84,6

10532

78,5

grunty orne

7912

59,0

7812

58,2

7530

56,1

35

0,3

35

0,3

50

0,4

łąki

2197

16,4

2197

16,4

1741

13,0

pastwiska

1297

9,7

1310

9,8

1212

9,0

sady

Porównując dane z lat 2000 – 2002 można zauważyć następujące trendy:
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•

zmniejsza się powierzchnia użytków rolnych,

•

wśród użytków rolnych dominują grunty orne,

•

nieznacznie zwiększyła się powierzchnia sadów.

Z ogólnej oceny bonitacji gleb, na terenie Gminy Czyże występują gleby dobrej jakości. Dominują gleby III, IV i V klasy bonitacyjnej. Gleb klasy VI jest niewiele.
Tabela nr 9
Struktura gleb wg klas botanicznych
Grunty orne
Klasa

Użytki zielone

ha

%

Klasa

ha

%

I

-

-

I

-

-

II

-

-

II

-

-

IIIa

257

3,3

III

941

24,7

IIIb

1841

23,6

IV

1773

46,5

IVa

2814

36,1

V

847

22,2

IVb

1259

16,2

VI

218

5,7

V

1210

15,5

VI2

34

0,9

VI

335

4,3

VI2

75

1,0

Na terenie Gminy Czyże występują gleby, które charakteryzują się dobrymi i bardzo
dobrymi potencjalnymi możliwościami produkcyjnymi. Należą do 2 i 4 kompleksu
przydatności rolniczej i są w pełni przydatne do wprowadzenia rolnictwa ekologicznego oraz rolnictwa integrowanego.
Tabela nr 10
Struktura własności użytków rolnych
2000

2001

2002

Forma własności użytków rolnych
gosp.
indywidualne
10211

inne
1230

gosp.
indywidualne
10268

inne
1086
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gosp.
indywidualne
9719

inne
813

Podstawową formą własności użytków rolnych jest gospodarka indywidualna, we
władaniu której znajduje się 92,3% powierzchni użytków. Na koniec roku 2002 na
10532 ha użytków rolnych posiadały one 9719 ha.
Jak się zmienia struktura własności w latach 2000 – 2002 przedstawia tabela nr 10.
W roku 2000 wszystkie gminy województwa podlaskiego były badane przez
IUNG Puławy pod kątem przydatność do produkcji rolnej. Gmina Czyże uzyskała wysokie notowania. Badana była:
•

Intensywność organizacji produkcji rolniczej – Ir+z = 200 – 250 średni wyższy

•

przydatność gminy dla rolnictwa integrowanego – SWPI 180 - 220 w pełni przydatna

•

przydatność gminy dla rolnictwa ekologicznego – SWE < 140 przydatne z ograniczeniem
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•

waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej gminy (ocena wartości gleb,
rzeźby terenu, warunki wodne) – 68,2 pkt. wysoka

Wysokie notowania świadczą o bardzo dużej przydatności przestrzeni rolniczej gminy
do produkcji rolnej i dużym potencjale wytwórczym. W połączeniu z doświadczeniem
i pracowitością rolników stawia to Gminę Czyże w czołówce powiatu pod względem
wielkości i jakości produkcji rolnej.
Na terenie gminy podstawowymi uprawami są zboża oraz ziemniaki i warzywa. W 2002 r. zasiewy zbóż przedstawiały się następująco: pszenica – 1760 ha,
żyto – 1309 ha, jęczmień – 197 ha, owies – 465 ha, pszenżyto – 252 ha, mieszanki
zbożowe – 891 ha oraz kukurydza – 127 ha. Wraz ze zmianą powierzchni gospodarstw zmienia się struktura zasiewów.
Tabela nr 11
Struktura zasiewów
Rodzaj zasiewu

Powierzchnia w ha
1996

2002

Zboża ogółem

5237

5005

Ziemniaki

483

289

Warzywa

38
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Na przełomie lat 1996 – 2002 w Gminie Czyże widoczne jest zmniejszenie powierzchni upraw.
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Wśród zwierząt hodowlanych najwięcej jest trzody chlewnej - 2731 sztuk i bydła 3625 sztuk (w tym 2052 sztuk krów dojnych).
Wg danych ze spisu z 2002 rolnicy z Gminy Czyże hodowali:
•

3625 sztuk bydła, w tym 2052 krowy,

•

2731 trzody chlewnej, w tym 287 loch,

•

499 owiec,

•

81 koni,

•

46258 sztuki drobiu, w tym 44172 kurzego.

Poziom rolnictwa w gminie Czyże na tle rolnictwa województwa podlaskiego należy
oceniać jako wysoki, co wynika m. in. z dobrej jakości gleb, stosunkowo dobrej struktury agrarnej, wieloletniej tradycji i kultury rolnej wspartej doświadczeniem mieszkańców oraz fachowości rolników. Wśród 1.016 gospodarstwach indywidualnych na terenie gminy dominują gospodarstwa o powierzchni ponad 10 ha (49%), przy czym
średnia wielkości gospodarstwa rolnego w Gminie Czyże wynosi 13,3 ha użytków
rolnych. Użytki rolne w prawie w całości są własnością prywatną – 92,3% ha. Praca
we własnym gospodarstwie rolnym stanowi główne źródło utrzymania większości
mieszkańców Gminy Czyże. W rolnictwie pracuje 1619 osób.

2.5.3 Gospodarka leśna.

Tereny leśne w Gminie Czyże zajmują 1079 ha, co stanowi 8% powierzchni gminy, z
tego 573 ha są lasami prywatnymi (53,2%).
Gospodarka leśna na terenie gminy nie ma większego znaczenia.
Lasy występują w znacznym rozdrobnieniu w środkowej i północnej części gminy.
Większe kompleksy leśne występują w okolicy wsi Lady, Leniewo, Podrzeczany, Sapowo, Klejniki, Hukowicze i Leszczany.
2.5.4 Przemysł i usługi.
W roku 2003 na terenie Gminy Czyże funkcjonowało 75 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 68 były to firmy prywatne. Struktura podmiotów w zależności od dziedziny działalności była następująca.
•

rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo – 5,

•

przetwórstwo przemysłowe – 3,

•

budownictwo -6,
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•

handel i naprawy - 31,

•

hotele i restauracje – 0,

•

pośrednictwo finansowe – 4,

•

obsługa nieruchomości i firm, nauka – 0,

•

edukacja – 2,

•

ochrona zdrowia i opieka społeczna – 3,

•

inne - 21.
Do większych zakładów prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na

terenie Gminy Czyże należą:
Zbucz 43 - Sławomir Golonko - stolarstwo
Czyże 16 - Plewa Eugeniusz - blacharstwo
Klejniki 165 - Timofiejuk Włodzimierz - malarstwo
Łuszcze 13 - Konach Janusz - tartacznictwo
Kojły 4 - Dzidzicz Mikołaj - betoniarstwo, blacharstwo
Klejniki 48 - Karpiuk Sławomir - malarstwo, tapicerstwo
Morze 101 - Mieszek Ryszard - stolarstwo, układanie boazerii
Klejniki 69 - Topolewski Leon - usługi dekarsko-blacharskie
Klejniki 74 - Selewestruk Mikołaj - blacharstwo, stolarstwo
Klejniki 85 - Kuprianowicz Jan - przemiał zbóż
Struktura podmiotów przedstawiona jest w tabeli nr 12. Wyraźnie widać trend malejący. Jest bardzo niekorzystne dla gminy jej mieszkańców, ponieważ:
•

redukowane są miejsca pracy,

•

zmniejszają się dochody podatkowe gminy,

•

zmniejsza się ilość i jakość świadczonych usług na terenie gminy.

Spadek ilości podmiotów następuje zarówno w sektorze publicznym i prywatnym.
Tabela nr 12.
Podmioty gospodarki narodowej wg sektorów własności
2002

2003

Ogółem

94

107

75

Publiczny

8

9

7

Razem

86

98

68

W tym zakłady osób
fizycznych

75

75

60

watny

2000

Pry-

Sektor własności
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inne

opieka społeczna

ochrona zdrowia i

edukacja

ści i firm, nauka

obsługa nieruchomo-

sowe

pośrednictwo finan-

hotele i restauracje

handel i naprawy

budownictwo

słowe

przetwórstwo przemy-

leśnictwo

Rok

Ogółem

rolnictwo, łowiectwo i

Tabela nr 13.
Liczba podmiotów gospodarczych w latach poprzednich

2000

94

26

15

7

20

1

3

4

3

4

9

2002

107

19

11

8

25

2

5

7

3

5

13

2003

75

5

3

6

31

0

4

0

2

3

21

2.5.4.1

Handel.

Na terenie gminy w 2003 r. funkcjonowało 13 sklepów ogólno – spożywczych,
1 stacja benzynowa. Analizując trendy z ostatnich 4 lat stan ten ustabilizował się i w
pełni zaspakaja potrzeby mieszkańców.
Tabela nr 14.
Sklepy i punkty sprzedaży paliw
2000

2001

2002

2003

Ogółem

19

20

18

14

Ogólno-spożywcze

14

12

14

13

Z pojazdami mechanicznymi

1

-

1

-

Stacje paliw

1

1

1

1

2.5.3.2

Turystyka

Na terenie Gminy Czyże brak jest zaplecza turystycznego. Turystyka nie jest
zorganizowana. Najczęściej są to przyjazdy indywidualne nie koniecznie związane ze
zwiedzaniem atrakcyjnych miejsc na terenie gminy. Brak jest informacji turystycznej
oraz kwater agroturystycznych. Niewykorzystane są możliwości gminy w tym zakresie.
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2.5.5 Identyfikacja problemów.
Podstawową działalnością prowadzoną na terenie Gminy Czyże jest rolnictwo. W
związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej rolnictwo czekają bardzo duże zmiany. Musi ono podnieść swoją konkurencyjność poprzez:
•

powiększanie powierzchni gospodarstw,

•

wprowadzanie nowych bardziej wydajnych metod gospodarowania,

•

unowocześnianie parku maszynowego,

•

dostosowanie produkcji do potrzeb rynkowych.

Zmiany te są bardzo kosztowne i wymagają ogromnych nakładów finansowych i nie
wszystkie gospodarstwa będą mogły podjąć to wyzwanie. Nastąpi rozwój gospodarstw wielkoobszarowych i intensyfikowanie produkcji rolnej. Gospodarka leśna
również z uwagi na małą ilość gruntów nadających się do zalesienia, będzie marginalna.
Przeobrażenia w rolnictwie spowodują likwidację małych gospodarstw oraz zmniejszenie zapotrzebowania na siłę roboczą. Dotknie to przede wszystkim gospodarstwa
małe – do 10 ha.
Również niekorzystnym trendem jest zmniejszająca się ilość podmiotów funkcjonujących na terenie gminy. Likwidowane są miejsca pracy. Maleje dostępność do podstawowych usług decydujących o poziomie życia mieszkańców oraz mających wpływ
na funkcjonowanie gospodarstw rolnych.

2.6

Sfera społeczna.

2.6.1 Demografia Gminy Czyże.
Ludność gminy
Jednym z podstawowych i najważniejszych uwarunkowań rozwoju gminy jest sytuacja demograficzna, tendencje przekształceń w liczbie ludności i jej strukturze. Liczba mieszkańców Gminy Czyże wynosiła na koniec 2002 roku 2750 osób. Wykazuje
ona od szeregu lat tendencję malejącą. W powojennym okresie w latach 1946 –
1997 stan ludności zmniejszył się o 2718 osób tj. 46,5%, z wyjątkiem lat 1951 –
1960, w którym przybyło 215 osób. Największy ubytek ludności miał miejsce w latach
1979 – 1988. Na zmniejszenie się liczby mieszkańców gminy decydujący wpływ wy-
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wierają dwa procesy: migracja i ujemny przyrost naturalny. W 1997 roku na 1000
mieszkańców migrowało poza gminę 20 osób.
Tabela nr 15.
Ludność Gminy Czyże
lata

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

3293

3205

3131

3062

2982

2933

2896

2750

Liczba mężczyzn

1670

1626

1583

1551

1509

1476

1452

1345

Liczba kobiet

1623

1579

1548

1511

1473

1457

1444

1405

511

489

469

443

423

404

392

369

1695

1607

1546

1512

1456

1424

1410

1312

1087

1109

1116

1107

1103

1105

1094

1069

311

301

274

252

196

127

126

124

Liczba urodzin

24

26

22

27

20

20

22

23

Liczba zgonów

65

51

60

56

66

55

58

56

Przyrost naturalny

- 41

- 25

- 38

- 29

- 46

- 35

- 36

- 33

Saldo migracji

bd

-63

-36

-40

-34

-14

-1

-113

bd

-88

-74

-69

-80

-49

-37

-146

Liczba ludności wg
faktycznego miejsca zamieszkania
na dzień 31.12
w tym:

Liczba ludności w
wieku przedprodukcyjnym
Liczba ludności w
wieku produkcyjnym
Liczba ludności w
wieku poprodukcyjnym
Liczba dzieci w
wieku szkolnym

Zmiana liczby ludności

W latach 1995 - 2002 liczba mieszkańców gminy zmniejszyła się o 543 osoby - średnio rocznie ubywało 80 osób. Największy ubytek ludności miał miejsce w 2002 r.,
kiedy to ubyło 146 osób.
Analizując tendencje i trendy w okresie od 1995 do 2002 r. można stwierdzić,
że charakterystycznymi i niekorzystnymi zjawiskami dla demografii gminy są:
•

ujemny przyrost naturalny – liczba zgonów znacznie przewyższa liczbę narodzin,
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•

migracja mieszkańców poza teren gminy; szczególnie rok 2002 okazał się
bardzo niekorzystny dla gminy – saldo migracji wynosiło minus 113 osoby.

•

prognozuje się, że w roku 2010 liczba mieszkańców, przy uwzględnieniu aktualnie obserwowanych tendencji, zmniejszy się poniżej 2300 osób.

Wykres nr. 1
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Struktura demograficzna
Analizując zmiany liczby dzieci w wieku szkolnym można zauważyć trend spadkowy.
W roku 2002 liczba dzieci w wieku szkolnym wynosiła 124 uczniów i będzie się
zmniejszać z upływem lat (Wykres Nr 2). Potwierdza to trend liczby urodzeń, który
również ma tendencje spadkowe (Wykres Nr 3).
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Wykres nr. 3 Liczba urodzin
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Struktura demograficzna, uwzględniająca ekonomiczne grupy wiekowe tzn. liczbę
osób w wieku przedprodukcyjnym (do 17 roku życia), wieku produkcyjnym (18 – 64
lata dla mężczyzn i 18 – 59 lat dla kobiet) oraz w wieku poprodukcyjnym (powyżej 65
roku życia dla mężczyzn i 60 lat życia dla kobiet) wykazuje spadek liczby mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym oraz w wieku produkcyjnym, natomiast liczba w
wieku poprodukcyjnym jest w miarę stabilna. Wskazuje to na zjawisko ”starzenia się
gminy” tak charakterystycznego dla gmin wiejskich województwa podlaskiego,
szczególnie dla gmin tzw. „ściany wschodniej” (wykres Nr 4).
Wykres nr. 4
Struktura wiekowa mieszkanców Gminy Czyże
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Analizując liczbę ludności wg płci i ekonomicznych grup wiekowych należy stwierdzić, że struktura ludności wg płci jest nieprawidłowa w grupie wieku produkcyjnego występuje nad reprezentacja mężczyzn w ilości 236 osób. Jak będzie przedstawiać
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się sytuacja w przyszłości – nie wiadomo, ponieważ w grupie wieku przedprodukcyjnego jest sytuacja odwrotna - liczba kobiet jest o 9 większa od liczby mężczyzn.
Utrzymywanie się nadprezentacji mężczyzn nad kobietami może w przyszłości
utrudniać rozwój społeczno - gospodarczy gminy, ponieważ oznacza to zmniejszone
szansę części młodych mężczyzn na zawarcie związku małżeńskiego na terenie
gminy. Przewaga kobiet występująca w grupie wieku poprodukcyjnego jest zjawiskiem naturalnym wynikającym z różnic w długości trwania życia.
Tabela nr 16.
Ludność wg płci i ekonomicznych grup wiekowych
WYSZCZEGÓLNIENIE

Ogółem

OGÓŁEM

2787

1369

1418

381

186

195

Produkcyjnym:

1328

782

546

Poprodukcyjnym

1078

401

677

Liczba osób w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym

110

75

160

w wieku: Przedprodukcyjnym

Mężczyźni

Kobiety

Wyniki analizy zmian wielkości podstawowych danych demograficznych w
gminie oraz ocena obserwowanych zjawisk i ich konsekwencji muszą być przedmiotem corocznego monitoringu, uzupełniania i poszerzania bazy danych oraz powtórnego dokonywania szacunku prognozy, w celu wychwycenia tendencji demograficznych na terenie Gminy Czyże. Jest to konieczne przede wszystkim z punktu widzenia
planowania inwestycji gminnych, wielkości bazy oświatowej oraz rozwoju pozostałej
infrastruktury komunalnej, technicznej i społecznej.
Poziom wykształcenia
Dane dotyczące poziomu wykształcenie uzyskano z Narodowego Spisu
Powszechnego z 2002 r. Poziom wykształcenia mieszkańców Gminy Czyże w zależności od wieku i płci przedstawia tabela nr 17. Poziom wykształcenia uzależniony jest
od wieku mieszkańców.
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Tabela nr 17.
Wykształcenie mieszkańców Gminy Czyże
Poziom wykształcenia
Grupa wieku
płeć

Ogó-

wyż-

Poli -

sze

cealne

łem

średnie

zasa-

podsta-

podsta-

ra-

ogólno-

zawo-

dnicze

wowe

wowe

zem

kształ-

dowe

zawodowe

ukoń-

nieukoń-

czone

czone

cące
ogółem

2544

64

28

321

77

235

420

1058

660

20 -29

286

17

8

125

24

101

110

25

#

30 – 39

236

17

6

57

11

46

121

33

#

40 – 49

310

20

9

74

15

59

99

106

#

50 – 59

342

7

4

24

11

13

48

236

23

60 – 64

203

#

#

8

3

5

11

149

34

65 lat i więcej

969

#

#

12

6

6

13

355

586

Mężczyźni

1252

30

7

168

26

142

279

549

219

Kobiety

1292

34

21

144

51

93

141

509

441

Na podstawie danych z Narodowego Spisu Powszechnego 2002 wynika, że ponad
50% mieszkańców ma wykształcenie podstawowe i niższe. Ma na to wpływ wykształcenie mieszkańców w wieku 40 lat i więcej. Natomiast w grupie wiekowej 20 –
40 lat przeważa wykształcenie średnie i zasadnicze zawodowe. Bardzo mały jest
również odsetek mieszkańców z wykształceniem wyższym, zaledwie 2,5%.
Ludność niepełnosprawna
Na podstawie danych z Narodowego Spisu Powszechnego 2002 wynika, że ponad
27% mieszkańców stanowią osoby niepełnosprawne. Odsetek osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wynosi 13,5%. Bardzo korzystny jest fakt ze osoby te są
aktywne zawodowo. Niepokojący jest natomiast wysoki odsetek osób niepełnosprawnych w wieku poprodukcyjnym - prawie 48%. Może to powodować w przyszłości zwiększone wydatki z budżetu gminy na opiekę nad tymi osobami, tym bardziej,
że od 2004 r. koszty pobytu mieszkańców w domach opieki ponosi gmina. Jest to
zjawisko niepokojące z uwagi na migrację i spadek liczby mieszkańców gminy.
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Tabela nr 18.
Osoby niepełnosprawne Gminy Czyże
WYSZCZEGÓLNIENIE

Ogółem-

Osoby niepełnosprawne
prawnie

ogó-

OGÓŁEM

męż- kobie-

razem

mężczyźni

tylko biologicznie

kobiety razem

męż-

kobie-

czyźni

ty

łem

czyźni

ty

760

344

416

609

287

322

151

57

94

osoby niepełnosprawne
według ekonomicznych
grup wieku:
przedprodukcyjny
produkcyjny

10

6

4

#

#

#

#

#

#

229

142

87

214

132

82

15

10

5

poprodukcyjny

521

196

325

#

#

#

#

#

#

Osoby niepełnosprawne
według aktywności ekonomicznej:
Aktywni zawodowo

237

129

108

205

114

91

32

15

Bierni zawodowo

523

215

308

403

173

230

119

42

17
77

Poziom bezrobocia
Przemiany strukturalne gospodarki w latach 90 – tych skutkowały likwidacją zakładów pracy bądź ograniczeniem zatrudnienia, a w efekcie pojawienia się zjawiska
bezrobocia. W roku 2002 stopa bezrobocia w Gminie Czyże wynosiła 10,4% i wzrosła w stosunku do roku 2001. Jest to spowodowane zmniejszaniem się liczby osób w
wieku produkcyjnym. W roku 2002 były 62 osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowym Urzędzie Pracy w Hajnówce. Wśród bezrobotnych było 30 kobiet. Najwięcej kobiet bezrobotnych jest w wieku do 44 lat. Jednym z czynników warunkujących
dostosowanie do zmian w strukturze zatrudnienia i zmniejszenia bezrobocia jest poziom wykształcenia ludności. Największa liczba bezrobotnych jest wśród osób z wykształceniem zasadniczym i podstawowym. Niekorzystny jest również około 50%
udział bezrobotnych pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy.
W Gminie Czyże poziom bezrobocia rejestrowanego jest dość niski. Dotyczy to
wszystkich gmin wiejskich. W rzeczywistości na terenach wiejskich panuje tzw. bezrobocie ukryte.
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Tabela nr 19.
Bezrobotni w Gminie Czyże

Ogółem

Kobiety

Absolwenci

Zwolnieni z
przyczyn dotyczących
zakładu pracy

Z prawem do
zasiłku

W wieki 18 –
44 lat

Pozostający
bez pracy
powyżej 12
miesięcy

Z liczby ogółem

2000

67

32

3

-

6

54

34

2001

74

36

5

3

8

63

37

2002

69

30

4

4

14

58

30

Tabela nr 20.
Stopa bezrobocia rejestrowanego i liczba bezrobotnych
na terenie Gminy Czyże
rok

2001

2002

2003

Liczba bezrobotnych na dzień 31.12

76

62

55

Liczba osób w wieku produkcyjnym

1410

1312

b.d.

Stopa bezrobocia w %

9,9

10,4

10,0

2.6.2. Warunki i jakość życia mieszkańców.
Zabudowa mieszkaniowa
Na terenie Gminy Czyże występują następujące rodzaje zabudowy mieszkaniowej:
•

zabudowa zagrodowa, najbardziej powszechna w zabudowie wiejskiej;

•

zabudowa jednorodzinna,

•

zabudowa wielorodzinna, występująca w miejscowości Czyże.

Największy udział zasobów mieszkaniowych występuje w latach 1945 – 1970. W roku 2002 na ogólną sumę 1112 mieszkań, w których zamieszkiwało 2787 osób. Ich
wyposażenie w podstawowe instalacje i urządzenia było następujące:
•

wodociąg posiadało 855 mieszkań / 2377 mieszkańców,

•

ustęp – 389 mieszkania / 1235 mieszkańców,

•

łazienka – 495 mieszkań / 1552 mieszkańców,

•

centralne ogrzewanie – 303 mieszkań / 1022 mieszkańców.
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Stan ilościowy zasobów mieszkaniowych w Gminie Czyże oraz ich przyrost prezentują poniższe dane:
Tabela nr 21.
Zasoby mieszkaniowe Gminy Czyże
1995
3293

1996
3205

1997
3131

1998
3062

1999
2982

2000
2933

2001
2869

2002
2787

liczba mieszkań

1245

1244

1245

1244

1244

1243

1241

1112

liczba izb
Liczba
mieszkań na
1000 mieszkańców

4162
378

4160
388

4168
398

4165
406

4165
417

4161
424

4154
433

4048
399

powierzchnia
użytkowa
mieszkań

86381

86351

86567

86519

86519

86459

86330

85998

powierzchnia
użytkowa
mieszkania
/osobę

26,2

26,9

27,6

28,3

29,0

29,5

30,1

30,9

liczba osób
/1 mieszkanie

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

liczba osób /
izbę

0,8

0,8

0,8

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

Liczba osób
w mieszkaniach

Z powyższych danych wynika, że ogólna liczba mieszkań w gminie uległa
zmniejszeniu. Jednak sytuacja mieszkaniowa nie pogarsza się. Jest to związane ze
spadkiem liczby ludności. Nasycenie mieszkaniami liczone w ilości mieszkań na
1000 mieszkańców wynosiło w 2002 roku 399 mieszkań na 1000 mieszkańców. Za
wystarczające nasycenie uważa się liczbę 400 mieszkań na 1000 mieszkańców. Powierzchnia mieszkania na osobę systematycznie rośnie. W 2002 r. wynosiła 30,9 m2.
Liczba osób na 1 izbę jest stała i nie zmienia się. W 2002 r. wynosiła ona 0,70 osoby.
Z powyższego zestawienia widać, że liczba mieszkań jest wystarczająca i w pełni
zaspakaja potrzeby mieszkaniowe mieszkańców.
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Oświata
Dostosowanie szkolnictwa podstawowego do występujących potrzeb edukacyjnych i
ich dostępność z obszaru gminy są dobre. Uczniowie z miejscowości, gdzie brak jest
szkół są do nich dowożeni. Na terenie gminy brak jest przedszkoli, natomiast działają
trzy oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych skupiające 43 dzieci.
Sieć szkolna w Gminie Czyże składa się ze Szkoły Podstawowej w Klejnikach i Zespołu Szkół w Czyżach. W roku szkolnym 2003/2004 do Szkoły Podstawowej
uczęszczało 37 uczniów a do Zespołu Szkół w Czyżach 155 uczniów. Od 1 września
2003 obowiązkiem szkolnym objęte zostały dzieci w wieku 6 lat. W obu szkołach zostały utworzone oddziały „0”.
Tablica nr 22.
Szkoły podstawowe i gimnazjum Gminy Czyże
Sala

Stopień organi-

Liczba

zacyjny

uczniów

Szkoła Podstawowa w Klejnikach

0 - VI

37

Tak / 4

Zespół Szkól w Czynach
- szkoła podstawowa
- gimnazjum

0 - VI
I - III

155

Tak / 20

Placówka szkolna

komputerowa
/ ilość

Jak zaznaczono w rozdziale omawiającym demografię Gminy Czyże z roku na rok
spada liczba dzieci w wieku szkolnym. Jednoczesny spadek liczby urodzin może
wskazywać, że w przyszłości liczba uczniów spadnie i trzeba będzie ograniczyć liczbę szkół podstawowych. Tak więc, ta sieć szkolna może zostać w najbliższym czasie
zmieniona.
Na dzień dzisiejszy należy dołożyć wszelkich starań, aby utrzymać poziom szkół na
jak najwyższym poziomie. Z uwagi na brak szkół średnich na terenie gminy, młodzież
musi kontynuować dalszą naukę poza obszarem gminy.
Usługi nierynkowe
Siedzibą gminy jest miejscowość Czyże. Pełni on funkcję ośrodka obsługi lokalnej w
zakresie: ochrony zdrowia, kultury, oraz obsługi administracyjnej.
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Na jej terenie funkcjonują obiekty usługowe z zakresu usług podstawowych:
biblioteka, agencje pocztowe, ośrodek zdrowia, boisko sportowe, szkoła podstawowa
i gimnazjum.
Koordynatorem działalności kulturowej w gminie jest Gminny Ośrodek Kultury
w Czyżach. Działalność upowszechniającą czytelnictwo prowadzi Gminna Biblioteka
Publiczna w Czyżach.
Na terenie gminy funkcjonuje 7 klubów samorządowych we wsiach Czyże,
Zbucz, Morze, Kuraszewo, Klejniki, Kojły, Szostakowo. Działają zespoły folklorystyczne „CZYŻYWIANIE” w Czyżach i „NIEZABUDKI” w Kuraszewie.
Na terenie Gminy Czyże istnieją 2 placówki opieki zdrowotnej, są to: Gminny
Ośrodek Zdrowia w Czyżach, który obsługuje 1922 osób i filia we wsi Klejniki obsługujący 1026 osób.
Na terenie gminy istnieją następujące urządzenia sportowe i rekreacyjne:
-

sale gimnastyczne przy szkołach podstawowych we wsiach: Czyże, Klejniki i
Kuraszewo;

-

boiska sportowe przy szkołach podstawowych we wsiach: Czyże, Klejniki i Kuraszewo;

Z zakresu administracji istnieją we wsi Czyże następujące obiekty:
- Urząd Gminy;
-

Bank Spółdzielczy;

-

Administracja parafii;

-

Remizy Strażackie;

-

Urząd pocztowy.

Bezpieczeństwo publiczne
Każdy mieszkaniec gminy musi mieć zapewnione bezpieczeństwo mienia i życia. Z
uwagi na podział administracyjny Polski nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwa
Policja, Straż Pożarna oraz Pogotowie Ratunkowe. W związku z tym Gmina Czyże
współpracuje w tym temacie z Powiatową Komendą Policji w Hajnówce, Powiatową
Komendą Straży Pożarnej w Hajnówce oraz Samodzielnym Publicznym Zakładem

45

Opieki Zdrowotnej w Hajnówce. Gmina podejmuje również samodzielne działania
mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców:
•

z zakresu ochrony przeciwpożarowej – utrzymuje jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej – plan wydatków na 2004 r. – 100 tys. zł.,

•

z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego – finansuje oświetlenie dróg na
swoim terenie – koszt 70 tys. zł.,

2.6.3. Grupy społeczne wymagające wsparcia
Gmina Czyże prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej, który zajmuje się opieką
nad osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej, rodzinami z dotkniętymi
uzależnieniem najczęściej alkoholowym oraz matkami samotnie wychowującymi
dzieci. Na ten cel zaplanowano w 2004 r. kwotę ponad 192 tys. zł.
Analizując sytuację demograficzną zostały stwierdzone następujące trendy:
•

spadek liczby mieszkańców,

•

zapoczątkowanie procesu starzenia się społeczeństwa

•

duży odsetek osób niepełnosprawnych w wieku poprodukcyjnym.

W wyniku tych zmian należy liczyć się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na pomoc
ze strony gminy, zarówno rzeczową jak i finansową. Wskutek spadku liczby mieszkańców w wieku przed i produkcyjnym, przy utrzymywaniu się liczby emerytów i rencistów na stałym poziomie, w najbliższym czasie będzie zwiększać się liczba samotnych osób (w większości kobiet) wymagających opieki. Należy więc zastanowić się
nad organizowaniem domów opieki i domów spokojnej starości, tym bardziej, że od 1
maja 2004 roku gmina musi współfinansować koszty utrzymania mieszkańców swojej
gminy w tego typu placówkach.
Należy również pomóc osobom długotrwale bezrobotnych poprzez zatrudnianie ich
ramach robót publicznych bądź interwencyjnych, aby w ten sposób wyrwać ich z
beznadziejnej sytuacji i pomóc znaleźć się na rynku pracy.
Również bardzo poważnym problemem w najbliższym czasie będzie redukcja zatrudnienia w rolnictwie w związku z wejściem polski do UE. Cechą tej grupy społecznej również jest niski poziom wykształcenia. W tym przypadku również należy zastanowić się nad szkoleniem tych osób. Należy pomóc im w podniesieniu swoich kwalifikacji oraz tworzeniu małych rodzinnych firm usługowych.
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2.6.4. Rynek pracy
Poziom wielkości zatrudnienia w gminie warunkują w głównej mierze:
a) struktura demograficzna ludności – udział ludności w wieku produkcyjnym, poziom wykształcenia ludności;
b) poziom rozwoju gospodarczego obszaru gminy;
c) poziom aktywności zawodowej ludności w wieku produkcyjnym;
d) stan zdrowotny ludności w wieku produkcyjnym
W Gminie Czyże w 2002r. liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym wynosiła 1312
osób. Zawodowo poza rolnictwem pracowało 118 osób, w tym 86 kobiet. Głównym
działem gospodarki jest rolnictwo. Praca we własnym gospodarstwie rolnym stanowi
główne źródło utrzymania większości mieszkańców Gminy Czyże.
Tabela nr 23.
Pracujący poza rolnictwem.
Rolnictwo,
Ogółem

łowiectwo,

Przemysł i

Usługi

Usługi

leśnictwo i

budownictwo

rynkowe

nierynkowe

rybołówstwo
2000

123

21

7

30

65

2001

122

12

11

32

67

2002

118

8

12

40
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Na przełomie lat 2000-2002 zaobserwować można wzrost zatrudnienia w sektorze
usług rynkowych i budownictwie, natomiast spada zatrudnienie w sektorze usług nierynkowych.

2.6.5. Identyfikacja problemów.
Gmina Czyże podobnie jak inne gminy leżące na tzw. „ścianie wschodniej”
starzeje się. Proces spowodowany jest ujemnym przyrostem naturalnym oraz ujemnym saldem migracji. Liczba mieszkańców gminy zmniejsza się z jednoczesnym
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wzrostem udziału ludności w wieku poprodukcyjnym. Te niekorzystne zjawisko skutkować będzie z jednej strony zmniejszeniem dochodów własnych gminy, zaś z drugiej strony zwiększonymi wydatkami na opiekę społeczną.
Dlatego też najważniejszym problemem, jaki należy rozwiązać jest wstrzymanie procesu migracji mieszkańców z terenu gminy. Proces ten spowodowany jest różnymi
czynnikami, miedzy innymi:
•

niskimi dochodami w rolnictwie,

•

brakiem miejsc pracy,

•

gorszymi warunkami życia na wsi niż w mieście.

Dlatego też należy dążyć do poprawy infrastruktury technicznej i społecznej, aby z
jednej strony stworzyć warunki do rozwoju gospodarczego gminy, zaś z drugiej poprawić warunki życia i pracy mieszkańców.
Bardzo dużym problemem jest również ukryte bezrobocie. Liczba ta będzie powiększała się w wyniku przemian strukturalnych w rolnictwie. Cechą tej grupy społecznej
jest niski poziom wykształcenia.

III. Zadania polegające na poprawie sytuacji na terenie
Gminy Czyże.
3.1

Kierunki rozwoju Gminy Czyże.
W części II niniejszego opracowania została zdiagnozowana aktualna sy-

tuacja społeczno – gospodarcza Gminy Czyże. Zostały zidentyfikowane aktualne
problemy mające negatywny wpływ na rozwój gminy i warunki życia jej mieszkańców.
Kierunki rozwoju Gminy Czyże zostały określone w „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czyże”.
Na terenie gminy założono utrzymanie następujących funkcji podstawowych:
•

produkcji rolnej dostosowanej do uwarunkowań naturalnych,

•

wielokierunkowej działalności gospodarczej w tym przemysłowej, jako funkcji
uzupełniającej.

•

gospodarki leśnej dostosowanej do wymogów ochrony środowiska;

Funkcjami towarzyszącymi funkcjom podstawowym są mieszkalnictwo i obsługa w
zakresie rozwoju usług, komunikacji i infrastruktury technicznej.
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Kierunki rozwoju rolnictwa i leśnictwa - obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
Rolnictwo
Istniejące obecnie uwarunkowania glebowo - rolnicze stanowić będą w dalszym
ciągu podstawę gospodarki rolnej w gminie.
Stopniowo zmniejszać się będzie ilość gospodarstw rolnych przy zwiększaniu ich
średniej powierzchni. Tempo tych zmian zależeć będzie od polityki rolnej prowadzonej przez Państwo (ceny produktów rolnych, ceny środków produkcji, możliwości zbytu, kredytowanie rolnictwa) oraz możliwości tworzenia nowych miejsc pracy na wsi
poza rolnictwem i w miastach dla ludności odchodzącej z rolnictwa.
Należy oczekiwać wzrostu poziomu technologii rolniczej i warunków cywilizacyjnych życia mieszkańców wsi w wyniku rozwoju systemów infrastruktury technicznej.
Powinna wzrosnąć powierzchnia upraw przemysłowych, owoców i warzyw. Należy rozwijać także dotychczasowe kierunki produkcji rolnej: produkcja zbóż i hodowla
bydła.
Należy utrzymać rolniczy charakter użytkowania terenów z zastosowaniem tzw.
ekologicznych (przyjaznych dla środowiska) technologii.
Obszar rolniczy Gminy Czyże jest monotonnym krajobrazem, odznacza się występowaniem zwartych dużych kompleksów gleb III i IV klasy bonitacji oraz dominacją
gospodarstw średnich i dużych obszarów. Z uwagi na walory krajobrazowe jest mało
atrakcyjny turystycznie.
Leśnictwo
Wykorzystanie lasów do produkcji nie ulegnie zasadniczej zmianie. Prowadzona będzie zgodnie z dotychczasowymi tendencjami przeróbka drewna, zwłaszcza
na własne potrzeby rolników z lasów prywatnych.
W perspektywie należy liczyć się ze zwiększeniem pozyskiwania i przetwarzania runa leśnego i owoców na cele konsumpcyjne i na eksport z uwagi na ich ekologiczne walory.
Powinien też nastąpić wzrost powierzchni lasów na skutek zalesień gruntów marginalnych (niezbędny operat granic polno - leśnych) i rekultywacji istniejących terenów
powyrobiskowych.
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Należy rozwijać proekologiczny kierunek gospodarki na terenach leśnych polegający na:
-

ochronie różnorodności biologicznej lasów, naturalnych kierunkach hodowli
lasów z zachowaniem zgodności siedliskowej,

-

przeciwdziałanie monokulturom lasów,

-

zwiększanie odporności biologicznej lasów poprzez wprowadzanie wielogatunkowości drzew oraz zapobieganie masowemu pojawieniu się szkodników,

Podstawowe kierunki zagospodarowania obszarów leśnych to:
•

ochrona walorów przyrodniczych i użytkowych;

•

utrzymanie ciągłości przestrzennej funkcjonowania w ramach systemu ekologicznego gminy i województwa oraz racjonalne wykorzystanie dla potrzeb gospodarczych i rekreacyjnych.
Kierunki rozwoju obszarów wypoczynkowych.

Gmina nie posiada walorów wypoczynkowych i turystycznych, które byłyby podstawą
rozwój u w perspektywie urządzeń obsługi turystów na większą skalę.
Jednak należy mieć na uwadze niektóre obszary, jak też obiekty, które mogą być
przedmiotem zagospodarowania turystycznego.
Przewiduje się następujące obszary do rozwoju urządzeń obsługujących turystów:
a)

wsie do rozwoju agroturystyki,

b)

tereny położone przy drodze krajowej Bielsk Podlaski - Hajnówka Białowieża, przy której mogą się rozwijać urządzenia obsługi turystów i
komunikacji,

c)

obiekty o wartościach historyczno - kulturowych, w tym zabytkowe,

d)

ścieżki rowerowe określone,

e)

rzeka Łoknica - zbiorniki wodne wraz z kompleksem przyległych lasów.
Usługi

Usługi ponad podstawowe na rzecz mieszkańców Gminy Czyże będą świadczyły, jak
dotychczas urządzenia obsługi zlokalizowane w Hajnówce oraz Białymstoku. Są to
usługi z zakresu administracji państwowej, administracji samorządowej szczebla powiatowego i wojewódzkiego, sądownictwa, lecznictwa średniego i wyższego, kultury,
sportu kwalifikowanego oraz specjalistycznego handlu i rzemiosła.
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W zakresie usług podstawowych, istniejące urządzenia na terenie gminy mogą obsłużyć w perspektywie ludność gminy. Niezbędna będzie jednak modernizacja i uzupełnienie usług w związku ze wzrastającym popytem na usługi o wyższym standardzie.
Tworzenie warunków do rozwoju urządzeń usługowych z zakresu handlu, rzemiosła,
gastronomii, obsługi turystów na terenach przewidzianych w „studium" (także na terenach przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową).
Przedmiotem dalszego - perspektywicznego wykorzystania pod usługi będą tereny
już wykorzystane na cele usługowe oraz tereny wyznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego - dotychczas nie zainwestowane.
Dopuszcza się możliwość dokonywania różnego rodzaju przekształceń funkcji terenów (zmiana usług), uzupełnienia zabudowy, a także zmianę funkcji na funkcje
mieszkaniowe lub produkcyjno - rzemieślnicze tam gdzie nie stwarza to uciążliwości
dla otaczającej zabudowy mieszkaniowej i środowiska. Zamierzając dokonać zmiany
funkcji terenów usługowych na produkcyjne i rzemieślnicze należy każdorazowo dokonać oceny uciążliwości projektowanej funkcji oraz opracować plan zagospodarowania przestrzennego.
Przemysł i rzemiosło
Przemysł i rzemiosło produkcyjne powinny się rozwijać w gminie w oparciu o następujące przesłanki:
- możliwości terenowe w postaci terenów przemysłowo – składowych i obsługi
rolnictwa wyznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego,
- aktywność gospodarczą mieszkańców,
- niewykorzystany dotychczas majątek produkcyjny,
- tworzenie warunków terenowych dla inwestycji,
- istniejące na terenie gminy złoża surowców mineralnych,
- przynależność do gmin puszczańskich związanych z Puszczą Białowieską.
W polityce przemysłowej gminy należy sprzyjać dalszemu rozwojowi działalności gospodarczej. Działające dziś podmioty gospodarcze powinny być sprawnie obsługiwane, by ze strony władz samorządowych miały sprzyjający klimat do rozwoju swoich
przedsiębiorstw. Należy sprzyjać zainteresowaniom inwestorów zagranicznych.
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3.2

System komunikacji i infrastruktura techniczna
Opisany powyżej funkcjonalny rozwój gminy determinowany jest rozwojem in-

frastruktury technicznej oraz systemem komunikacji, ponieważ ich rozwój decyduje:
•

o dostępności do terenów i ich atrakcyjności inwestycyjnej, co za tym idzie warunkach rozwoju gospodarczego gminy;

•

o warunkach gospodarowania i stosowanych metodach produkcji, szczególnie
w rolnictwie;

•

o poziomie i warunkach życia mieszkańców;

•

o wpływie działalności na środowisko naturalne oraz jego ochronie przed zanieczyszczeniami;

•

o spójności przestrzennej i funkcjonalnej gminy oraz całego województwa podlaskiego;
System komunikacji
System komunikacji omówiony został w punkcie 2.4.2. Jak wspomniano, układ

funkcjonalny jest wystarczający na potrzeby gminy i jej mieszkańców. Natomiast niezadowalający jest ich stan techniczny. Drogi wojewódzkie jak i drogi powiatowe wymagają kapitalnego remontu. Jednak te zadania są w gestii właściciela dróg, którym
jest Podlaski Urząd Marszałkowski oraz Starosta Hajnowski.
Gmina jest właścicielem i zarządcą dróg gminnych. Z 24,3 km dróg gminnych tylko
niecałe 5,9 km posiada nawierzchnię utwardzoną. Rada Gminy postawiła sobie za
cel ich zmodernizowanie i ułożenie na nich nawierzchni asfaltowej. Z uwagi na koszty
oraz możliwości finansowe gminy modernizacja dróg musi być rozłożona w czasie.
Ponadto w celu zapewnienia bezpieczeństwa planuje się budowę bądź modernizację
oświetlenia ulicznego wzdłuż dróg na terenach zabudowanych.
Bardzo ważnym problemem jest również stan dróg dojazdowych do pól, które są w
zarządzie gminy. Będą one utwardzane w dalszej kolejności po modernizacji dróg
gminnych.
Gmina w przyszłości dąży do stworzenia warunków do obsługi komunikacji autobusowej wsi Hukowicze.
Wyznaczanie ścieżek rowerowych w gminie przewiduje się na trasach: Czyże
- Łuszczę - Lady - Leniewo - zbiornik wodny - Czyże i Czyże -Leniewo - Podrzeczany
- Łoknica - zbiornik wodny - Podrzeczany - Czyże.
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Infrastruktura techniczna
Systemy infrastruktury technicznej tj. wodociągowy, kanalizacyjno - sanitarny i
utylizacji odpadów stałych, gazowniczy, elektroenergetyczny, ciepłowniczy i telekomunikacyjny, będą sukcesywnie i selektywnie rozbudowywane, tworząc podstawy
postępu cywilizacyjnego, rozwoju społeczno - gospodarczego oraz zagospodarowania przestrzennego gminy. Rozwój infrastruktury technicznej będzie następował z
uwzględnieniem priorytetów, wynikających głównie ze skali i pilności potrzeb oraz
osiąganej z tego tytułu efektywności techniczno - ekonomicznej, a podstawowymi
kryteriami kolejności realizacji tych zadań będą:
• zapewnienie właściwego funkcjonowania istniejących urządzeń infrastruktury
technicznej (modernizacja, remonty, itp.),
• realizacja nowych urządzeń dla potrzeb określonych jednostek o największej
aktywności gospodarczej i inwestycyjnej mieszkańców, gwarantujących opłacalność inwestycji,
• uwarunkowania techniczne realizacji, wynikające z przestrzennego usytuowania jednostek w określonym systemie,
• obniżenie kosztów funkcjonowania i podniesienia standardu większych obiektów komunalnych (np. szkół),
• wymogi ochrony środowiska przyrodniczego.
Gospodarka wodno ściekowa
Gospodarka wodno – ściekowa również została omówiona w części II. Gmina
jest zwodociągowana w ponad 70 %. Do zadań w zakresie zaopatrzenia w wodę należy zapewnienie ciągłej dostawy o jakości zgodnej z obowiązującymi normami sanitarnymi w ilości pokrywającej pełne potrzeby odbiorców i przeciwpożarowe poprzez:
- utrzymanie w należytym stanie technicznym z ewentualną modernizacją i rozbudową komunalnych ujęć wody i stacji uzdatniania w Czyżach i Klejnikach,
- zwiększenie pewności i sprawności dystrybucji wody oraz zmniejszenie ilości sytuacji awaryjnych w wyniku diagnozowania stanu technicznego sieci wodociągowej i
wymiany niesprawnej armatury (np. zasuw) oraz odcinków sieci o dużej awaryjności, które są przyczyną przerw w dostawie wody, jej ubytków, okresowego
pogorszenia jakości i strat ekonomicznych,
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Gorzej jest z siecią kanalizacyjną. Na terenie Gminy Czyże brak jest kanalizacji sanitarnej. Dlatego też niezbędna jest jej budowa. Rada gminy również postawiła
sobie za cel budowę sieci kanalizacyjnej w zabudowie zwartej oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w budownictwie mieszkaniowym, a dla ewentualnych
zakładów produkcyjnych kontenerowe oczyszczalnie ścieków.
Należy dążyć do eliminowania odprowadzania ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych, gdyż jest to rozwiązanie uciążliwe dla użytkowników i nie zapewnia ochrony środowiska, zwłaszcza wód gruntowych. Zbiorniki szczelne traktowane są jako rozwiązanie przejściowe, na terenach jeszcze nieuzbrojonych, ale
przewidzianych do objęcia kanalizacją zbiorczą.
Gospodarka odpadowa
Gmina Czyże nie ma zorganizowanego systemu zbiórki odpadów. Mieszkańcy indywidualnie wywożą odpady na gminne składowisko odpadów zlokalizowane o okolicy
wsi Czyże. Składowisko te spełnia wymagania i będzie czynne do końca 2009 r.
Wprowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. Planuje się ustawienie kontenerów
na odpady komunalne we wszystkich miejscowościach gminy i objęcie wszystkich
mieszkańców zorganizowanym wywozem odpadów komunalnych.
W związku z zamknięciem istniejącego składowiska konieczna będzie budowa nowego.
Elektroenergetyka
Dostosowanie systemu do potrzeb odbiorców wynikających z długofalowego rozwoju
zagospodarowania gminy oraz dostarczenie energii elektrycznej w normatywnym
standardzie jakościowym i ilościowym w sposób ciągły wymagać będzie w szczególności:
- rozbudowy systemu poprzez budowę nowych odcinków linii SN 15 kV, zasilających
projektowane stacje transformatorowe w miejscach podyktowanych potrzebami potencjalnych odbiorców energii elektrycznej na terenie całej gminy,
- modernizacji istniejących urządzeń elektroenergetycznych (stacji transformatorowych, linii SN 15 kV i linii NN),
- utrzymanie w należytej sprawności technicznej istniejących urządzeń elektroenergetycznych,
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Zakres i okres wykonywania robót wynikający z przeglądu urządzeń elektroenergetycznych wykonany w ramach reelektryfikacji przez ZEB zostanie rozłożony w czasie.
Zmniejszenie uciążliwości urządzeń systemu elektroenergetycznego dla otoczenia
będzie wymagać w szczególności:
- budowy urządzeń elektroenergetycznych w sposób niekolizyjny z długofalowym
rozwojem osadnictwa i ochroną środowiska przyrodniczego,
- utrzymania rezerw terenów pod urządzenia elektroenergetyczne w planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego,
- preferowanie najnowszych rozwiązań technicznych powodujących zmniejszenie
zajętości terenu pod urządzenia elektroenergetyczne.
Zaopatrzenie w gaz
Zapewnienie dostaw gazu ziemnego do 2020 roku dla wszystkich wsi gminy jest
podstawową przesłanką rozwoju systemu przyjętą w koncepcji programowej gazyfikacji Gminy Czyże wykonaną przez Zespół Projektowy Wrocław.
System gazowniczy gminy składać się będzie z:
- gazociągu w/c jako odgałęzienie od gazociągu w/c Bielsk Podlaski - Hajnówka,
- stacji redukcyjno - pomiarowej 1°,
- gazociągów rozdzielczych średniego ciśnienia na terenie całej gminy,
Warunkiem funkcjonowania systemu w gminie jest uruchomienie gazociągu w/c
Bielsk Podlaski - Hajnówka.
Rozprowadzenie gazu na terenie gminy będzie odbywało się przy pomocy gazociągów średniego ciśnienia. Sieć rozdzielcza będzie obejmować swym zasięgiem 15
miejscowości w gminie.
Gazyfikacja gminy pozwoli na wykorzystanie ekologicznego nośnika energii na cele
komunalno - bytowe i grzewcze, podniesie standard życia mieszkańców, oraz wniesie pozytywny czynnik rozwoju całego obszaru gminy i ochrony środowiska przyrodniczego.
Ciepłownictwo
Kierunki rozwoju ciepłownictwa :
•

sukcesywne zwiększanie udziału proekologicznych nośników energetycznych
dla zmniejszenia zanieczyszczeń środowiska, takich jak: gaz, energia elektryczna, olej opałowy oraz energia słoneczna i wiatr,
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•

zmniejszanie strat cieplnych w konstrukcji nowych budynków oraz modernizacji starych o złych warunkach termoizolacyjnych,

•

wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych dla nośników energetycznych wyżej określonych, zwiększających efektywność ich wykorzystania, ułatwiających obsługę i zmniejszających w efekcie koszty eksploatacji. Dotyczy to instalacji wewnętrznych grzewczych, a w szczególności
sprawności kotłów energetycznych i różnych instalacji grzewczych, a także
stopnia automatyzacji obsługi oraz sprawności dostaw nośników grzewczych.

•

ekologizacja nośników energetycznych powinna być wprowadzona w pierwszej kolejności (o ile to możliwe ze względów technicznych) w większych źródłach komunalnych i obiektach użyteczności publicznej (np. szkoły).
Telekomunikacja

Dostosowanie systemu telekomunikacyjnego dla potrzeb wynikających z rozwoju
zagospodarowania przestrzennego gminy wymagać będzie w szczególności:
- pełnego wykorzystania istniejących urządzeń telekomunikacyjnych
- utrzymania w dobrym stanie technicznym istniejących urządzeń telekomunikacyjnych dla zapewnienia sprawnego i niezawodnego funkcjonowania systemu
- wykonania sieci rozdzielczej, na które wykonano projekty budowlane a mianowicie:
•

Czyże - Klejniki

•

Czyże - Osówka - Szostakowo

•

Czyże - Łuszczę - Kuraszewo - Kamień

•

Czyże - Leniewo - Lady

•

Osówka - Kojły

•

Rakowicze - Podrzeczany

•

Kol. Tynkowszczyzna - Kol. Sapowo

- wykonanie projektów budowlanych na rozbudowę sieci rozdzielczej i abonenckiej w
miejscowościach, gdzie występują potencjalni abonenci systemu oraz zrealizowanie tego zamierzenia.
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3.3

Infrastruktura społeczna.
Tendencje demograficzne

Zmiany w przyszłych trendach demograficznych będą głównie wynikiem migracji ludności. Rozmiary migracji będą zależeć od tego, w jakim stopniu możliwości znalezienia zatrudnienia będą realizowane na terenie gminy.
Związek migracji z zatrudnieniem jest zależnością uniwersalną i nie ma wątpliwości,
że będzie ona kształtowała rozmiary i kierunki migracji także w okresie perspektywicznym.
Uwzględniając zjawisko migracji i przyrost naturalny przewiduje się następującą prognozę demograficzną ludności gminy do 2010 r.
1998 r. - 3062 osoby,
2000 r. - 3000 osób,
2005 r. - 2600 osób,
2010 r. - 2300 osób,
W strukturze wiekowej ludności należy spodziewać się zmniejszenia udziału osób w
wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym i wzrostu udziału ludności w wieku poprodukcyjnym.
Przedstawione tendencje demograficzne będą miały wpływ na zmiany w wielkościach zasobów pracy, struktury gospodarstw rolnych oraz sposób użytkowania
urządzeń infrastruktury społecznej i konieczność realizacji elementów infrastruktury
technicznej w sposób selektywny.
Mieszkalnictwo
Z prognozy demograficznej wynika, że w gminie Czyże nie wystąpi potrzeba ilościowego wzrostu zasobów mieszkaniowych.
Zakłada się osiągnięcie w perspektywie wskaźnika nasycenia w mieszkania na poziomie 400 mieszkań na 1000 mieszkańców. Wystarczy zatem zasób 920 mieszkań
w gminie w 2010 r. Istniejący stan zasobów wynoszący 1245 mieszkań przewyższa
perspektywiczne potrzeby, jednakże należy liczyć się z dużymi ubytkami mieszkań
zużytych technicznie np. wybudowanych w latach przed 1944.
1)

Głównymi kierunkami działań w zakresie mieszkalnictwa będą:

a)

modernizacja istniejącej zabudowy,

b)

wymiana budynków z złym stanie technicznym,
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c)

wyposażenie mieszkań w urządzenia i instalacje techniczne.

2)

Główne zadania w zakresie mieszkalnictwa to:

a)

realizacja zabudowy mieszkaniowej na terenach wyznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (w przypadku utraty mocy
prawnej planów przyjmuje się utrzymanie w studium terenów wyznaczonych w
planach pod ten cel),

b)

utrzymanie, modernizacja, wymiana i uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej
w wolnych przestrzeniach między zabudową istniejącą (plomby),

c)

rozwój systemów infrastruktury technicznej podnoszącej standard mieszkań i
warunków zamieszkiwania ludności.
Oświata i sport

Jak wspomniano części II sieć szkolna w Gminie Czyże składa się z dwóch szkół
podstawowych i gimnazjum. Sieć ta wskutek spadku ilości dzieci w wieku szkolnym
może być w najbliższym czasie zmieniona.
Opieka społeczna
Jak wspomniano w części II Gmina Czyże ”starzeje się”. W wyniku procesów demograficznych zmniejsza się liczba ludności. W wyniku spadku liczby mieszkańców w
wieku przed i produkcyjnym przy wzroście liczby emerytów i rencistów w najbliższym
czasie będzie zwiększać się liczba samotnych osób (w większości kobiet) wymagających opieki.

3.4

Lista zadań do zrealizowania

W poprzednich punktach części III zostały określone i opisane zadania, które należy zrealizować, aby rozwiązać problemy zidentyfikowane w części II niniejszego
programu utrudniające rozwój Gminy Czyże. Dotyczą one:
•

gospodarki wodno ściekowej,

•

gospodarki odpadami,

•

gospodarki zasobami wodnymi,

•

układu komunikacyjnego gminy,

•

aktywizacji gospodarczej gminy,

•

poprawy infrastruktury społecznej.
Z uwagi na znaczne nakłady finansowe, jakie należy ponieść oraz możliwo-

ści gminy, realizacja tych zadań musi być rozłożona w czasie. W ramach każdego
zadania zostały opracowane konkretne projekty inwestycyjne. Zostały przeprowa-
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dzone szerokie konsultacje społeczne. W oparciu o opinie mieszkańców stworzono
listę projektów inwestycyjnych według hierarchii ważności wynikającej z wagi danego
problemu dla społeczności z podziałem na okresy realizacji. Ponadto wprowadzono
podział projektów na projekty realizowane z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu 3 – Rozwój lokalny, realizowanych
przez Gminę Czyżę i na projekty realizowane bądź to przez gminę lub osoby prywatne w ramach innych priorytetów ZPORR i innych programów.
Lista projektów realizowanych w ramach priorytetu 3 – Rozwój lokalny ZPORR
l.p.

Nazwa zadania

Okres realizacji

Lata 2004 - 2006
1.

Modernizacja drogi gminnej Łuszcze - Kuraszewo

2.

Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji we wsi Czyże
- I etap
Modernizacja drogi gminnej Klejniki - Lachy

2004-2006

4.

Zbiornik małej retencji Leniewo - Podrzeczany
Lata 2007 2013

2006-2007

5.

Kanalizacja sanitarna Czyże II etap – Zbucz - Morze

2007

6.

Modernizacja drogi gminnej Hukowicze - Kożyno

2007

7.

Modernizacja drogi gminnej Kojły - Lady

2007-2008

8.

Kanalizacja sanitarna Rakowicze – Osówka – Szostakowo –
Kojły - Kuraszewo
Modernizacja drogi gminnej Śliwowo - Lady

2009-2010

3.

9.

10. Budowa gminnego wysypiska śmieci
11. Kanalizacja sanitarna Leniewo – Lady - Podrzeczany
12

Modernizacja hydroforni w Czyżach

2004

2005-2006

2009-2010
2009-2010
2010
2009-2010

13. Kanalizacja sanitarna Kol. Śliwowo, kol. Tynkowszczyzna,
Klejniki, kol. Buryckie, Hukowicze, Leszczyny
14. Modernizacja drogi gminnej Kuraszewo-Rzepiska

2011-2012
2012

15. Sieć kanalizacyjna Łuszcze – Wólka – Podwieżanka – Kamień

2013

16. Modernizacja drogi gminnej Sapowo -Tynkowszczyzna

2013
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Lista projektów realizowanych w ramach innych priorytetów ZPORR i innych
programów.
l.p.

Nazwa zadania

Okres realizacji

Lata 2006 - 2009
17. Remont świetlicy wiejskiej we wsi Osówka
18. Budowa Zajazdu we wsi Osówka
19. Remont świetlic wiejskiej wraz z adaptacją na potrzeby urządzenia izby tkactwa w Czyżach
20. Remonty świetlic wiejskiej we wsi Zbucz
21. Remont świetlicy wiejskiej we wsi Kojły
22. Remont świetlicy w Morzu
23. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czyże obejmujący obszar Czyże, Podrzeczany, Leniewo
24. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czyże obejmujący pozostały obszar Gminy
25. Odtworzenie grodziska średniowiecznego w Zbuczu
26. Remont świetlicy w Klejnikach

2005
2009
2006-2007
2008
2009
2010
2006
2008-2009
2007-2008
2010

IV. Realizacja projektów w ramach ZPORR priorytetu 3 –
Rozwój lokalny
4.1. Projekty planowane do realizacji w latach 2004 -2006.
Na podstawie listy projektów planowana jest w tym okresie realizacja 4 projektów. Dla każdego projektu została opracowana matryca projektu, w której podano
najważniejsze dane dotyczące projektu, tj. nazwę projektu, określenie kolejności realizacji, przewidziany okres realizacji, oczekiwane rezultaty, podmioty uczestniczące
w wdrażaniu oraz budżet projektu z podziałem na źródła finansowania.
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KARTA ZADANIA/PROJEKTU NR 1
Nazwa zadania

Modernizacja drogi gminnej Łuszcze - Kuraszewo
Poprawa układu komunikacyjnego Gminy Czyże
Poprawa warunków funkcjonowania gospodarstw rolnych oraz

Cele

warunków życia mieszkańców.
Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów

Podmiot odpowiedzialny za
realizację i podmioty współpra-

Wójt Gminy Czyże

cujące
Lokalizacja

Łuszcze, Kuraszewo, Gmina Czyże
Oczekiwane efekty realizacji zadania

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu
Wzrost długości dróg o nawierzch-

Zmodernizowanie drogi o
długości ….. km i szerokości
nawierzchni ……. m

ni asfaltowej o ……… km,
Skrócenie czasu podróży o …..
minut,

Wskaźniki oddziaływania
- Poprawa dostępu do obszaru
o powierzchni …… ha,
- poprawa warunków funkcjonowania ….. gospodarstw
oraz …… podmiotów gospodarczych,
- Liczba utrzymanych / nowo
utworzonych miejsc pracy……
w okresie 5 lat od zakończenia

Harmonogram realizacji
Nazwa zadania

Planowane rozpoczęcie całej

Planowane zakończenie całej

inwestycji (kwartał, rok)

inwestycji (kwartał, rok)

II kw. 2004 r.

IV kw. 2004 r.

Modernizacja drogi gminnej
Łuszcze - Kuraszewo
Szacowany koszt zadania (tys. zł):

Źródła finansowania projektu w tys. zł. / %
Budżet gminy

Budżet państwa

Środki prywatne

Środki UE

Inne

(15%)

(10%)

0

(75%)

0
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KARTA ZADANIA/PROJEKTU NR 2

Nazwa zadania

Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji we wsi Czyże - I etap
• Ochrona wód powierzchniowych i powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniem nieoczyszczonymi ściekami
• Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów
• Stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego
• Poprawa warunków życia mieszkańców.

Cele

Podmiot odpowiadający za
realizację i podmioty
współpracujące

Wójt Gminy Czyże

Lokalizacja

Czyże
Oczekiwane efekty realizacji zadań

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Wybudowanie oczyszczalni
ścieków o przepustowości
…..m3/dobę wraz z obiektami
towarzyszącymi,
Wybudowanie kanalizacji sanitarnej o długości 1144 mb
wybudowanie 5 przykanalików
o dł. 117 mb

Zwiększenie o …..m3/dobę
ilości oczyszczonych ścieków,
Poprawa warunków funkcjonowania:
- 2 obiektów użyteczności
publicznej,
- 4 gospodarstw domowych,
- 2 zakładów pracy.

Wskaźniki oddziaływania
- zwiększenie atrakcyjności terenów
inwestycyjnych o pow.1,5 ha,
- utrzymanie 15 miejsc pracy,
- stworzenie warunków do stworzenia
20 nowych miejsc pracy w okresie 5 lat
od zakończenia projektu
- umożliwienie skanalizowania całej
gminy

Harmonogram realizacji
Nazwa zadania

Planowane rozpoczęcie całej
inwestycji (kwadrat, rok)

Planowane zakończenie całej
inwestycji (kwartał, rok)

II kwartał 2005 rok

IV kwartał 2006 rok

Budowa oczyszczalni ścieków i
kanalizacji we wsi Czyże - I etap
Szacowany koszt zadania (tys. zł.):

1.773

Źródła finansowania projektu w tys. zł. ( %)
Budżet gminy

Budżet państwa

Środki prywatne

Środki UE

89 (5%)

177 (10%)

-

1330 (75%)
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NFOŚ
177 (10%)

KARTA ZADANIA/PROJEKTU NR 3
Nazwa zadania

Modernizacja drogi gminnej Klejniki - Lachy
Poprawa układu komunikacyjnego Gminy Czyże
Poprawa warunków funkcjonowania gospodarstw rolnych oraz

Cele

warunków życia mieszkańców.
Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów

Podmiot odpowiedzialny za
realizację i podmioty współpra-

Wójt Gminy Czyże

cujące
Lokalizacja

Klejniki - Lachy, Gmina Czyże
Oczekiwane efekty realizacji zadania

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu
Wzrost długości dróg o nawierzch-

Zmodernizowanie drogi o
długości ….. km i szerokości
nawierzchni ……. m

ni asfaltowej o ……… km,
Skrócenie czasu podróży o …..
minut,

Wskaźniki oddziaływania
- Poprawa dostępu do obszaru
o powierzchni …… ha,
- poprawa warunków funkcjonowania ….. gospodarstw
oraz …… podmiotów gospodarczych,
- Liczba utrzymanych / nowo
utworzonych miejsc pracy……
w okresie 5 lat od zakończenia

Harmonogram realizacji
Nazwa zadania

Planowane rozpoczęcie całej

Planowane zakończenie całej

inwestycji (kwartał, rok)

inwestycji (kwartał, rok)

II kw. 2005 r.

IV kw. 2006 r.

Modernizacja drogi gminnej
Klejniki - Lachy
Szacowany koszt zadania (tys. zł):

Źródła finansowania projektu w tys. zł. / %
Budżet gminy

Budżet państwa

Środki prywatne

Środki UE

Inne

(15%)

(10%)

0

(75%)

0
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KARTA ZADANIA/PROJEKTU NR 4
Nazwa zadania

Budowa zbiornika małej retencji Leniewo - Podrzeczany
Poprawa stanu nawodnienia na terenie.

Cele

Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy,
Wzrost ruchu turystycznego.

Podmiot odpowiedzialny za
Wójt Gminy Czyże

realizację i podmioty
współpracujące
Lokalizacja

Leniewo - Podrzeczany, Gmina Czyże
Oczekiwane efekty realizacji zadania

Wskaźniki produktu
Wybudowanie zbiornika o
powierzchni …… ha i pojemności …….. m3

Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki oddziaływania
Poprawa atrakcyjności tury-

Poprawa stanu nawodnienia na

stycznej gminy,

terenie …………… ha

Wzrost ruchu turystycznego o
………. osób/rok

Harmonogram realizacji
Nazwa zadania

Planowane rozpoczęcie całej

Planowane zakończenie całej

inwestycji (kwartał, rok)

inwestycji (kwartał, rok)

II kw. 2006

IV kw. 2007

Budowa zbiornika małej
retencji Leniewo - Podrzeczany
Szacowany koszt zadania (tys. zł):
Źródła finansowania projektu
Budżet gminy

Budżet państwa

Środki prywatne

Środki UE

Inne

(15%)

(10%)

-

(75%)

-
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4.2

Projekty planowane do realizacji na lata 2007 i dalsze.
Na podstawie listy projektów planowana jest w tym okresie realizacja kolej-

nych 21 projektów. Podobnie jak w punkcie 4.1, dla każdego projektu została opracowana matryca projektu, w której podano najważniejsze dane dotyczące projektu, tj.
nazwę projektu, określenie kolejności realizacji, przewidziany okres realizacji, oczekiwane rezultaty, podmioty uczestniczące w wdrażaniu oraz budżet projektu z podziałem na źródła finansowania.
KARTA ZADANIA/PROJEKTU NR 5
Nazwa zadania

Kanalizacja sanitarna Czyże II etap – Zbucz - Morze
•

Cele

Ochrona wód powierzchniowych i powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniem nieoczyszczonymi ściekami
Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów
Stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego
Poprawa warunków życia mieszkańców.

•
•

•
Podmiot odpowiadający za
realizację i podmioty
współpracujące

Wójt Gminy Czyże

Lokalizacja

Wsie Czyże, Zbucz, Morze, Gmina Czyże
Oczekiwane efekty realizacji zadań

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

- Wybudowanie sieci kanalizacyjnej o długości 10.964 mb,
- Wybudowanie 252 szt. przykanalików o długości …. mb

Wskaźniki oddziaływania

- Wzrost ilości oczyszczonych - zwiększenie atrakcyjności terenów
ścieków ….. m3/dobę
inwestycyjnych o pow. ……… ha,
- wzrost ilości podłączonych - utrzymanie ……..miejsc pracy,
gospodarstw o 252 ,
- stworzenie warunków do stworzenia
- wzrost poziomu skanalizo……. nowych miejsc pracy w okresie
wania gminy o 20 %,
5 lat od zakończenia projektu
- poprawa warunków funkcjonowania
252 gospodarstw

Nazwa zadania

Harmonogram realizacji
Planowane rozpoczęcie całej
inwestycji (kwadrat, rok)

Kanalizacja sanitarna wsi Czyże II
etap, Zbucz, Morze

II kwartał 2007 rok

Szacowany koszt zadania (tys. zł.):

Planowane zakończenie całej
inwestycji (kwartał, rok)
IV kwartał 2007 rok

5.372

Źródła finansowania projektu w tys. zł. (%)
Budżet gminy

Budżet państwa

Środki prywatne

Środki UE

Inne

806 (15)

537 (10)

-

4029 (75)

-
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KARTA ZADANIA/PROJEKTU NR 6
Nazwa zadania

Modernizacja drogi gminnej Hukowicze - Kożyno
Poprawa układu komunikacyjnego Gminy Czyże

Cele

Poprawa warunków życia mieszkańców.
Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów

Podmiot odpowiedzialny za
Wójt Gminy Czyże

realizację i podmioty współpracujące
Lokalizacja

Hukowicze, Kożyno, Gmina Czyże
Oczekiwane efekty realizacji zadania

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki oddziaływania
- Poprawa dostępu do obszaru
o powierzchni …… ha,

Zmodernizowanie drogi o
długości ….. km i szerokości
nawierzchni ……. m

- poprawa warunków funkcjo-

Wzrost długości dróg o nawierzch-

nowania ….. gospodarstw

ni asfaltowej o ……… km,

oraz …… podmiotów

Skrócenie czasu podróży o …..

gospodarczych,

minut,

- Liczba utrzymanych / nowo
utworzonych miejsc pracy……
w okresie 5 lat od zakończenia
Harmonogram realizacji

Nazwa zadania

Planowane rozpoczęcie całej inwe-

Planowane zakończenie całej

stycji (kwartał, rok)

inwestycji (kwartał, rok)

2007

2007

Modernizacja drogi gminnej
Hukowicze - Kożyno
Szacowany koszt zadania (tys. zł):

Źródła finansowania projektu w tys. zł. (%)
Budżet gminy

Budżet państwa

Środki prywatne

Środki UE

Inne

(15)

(10)

-

(75)

-
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KARTA ZADANIA/PROJEKTU NR 7
Nazwa zadania

Modernizacja drogi gminnej Kojły - Lady
Poprawa układu komunikacyjnego Gminy Czyże

Cele

Poprawa warunków życia mieszkańców.
Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów

Podmiot odpowiedzialny za
Wójt Gminy Czyże

realizację i podmioty współpracujące
Lokalizacja

Kojły, Lady, Gmina Czyże
Oczekiwane efekty realizacji zadania

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki oddziaływania
- Poprawa dostępu do obszaru
o powierzchni …… ha,

Zmodernizowanie drogi o
długości ….. km i szerokości
nawierzchni ……. m

- poprawa warunków funkcjo-

Wzrost długości dróg o nawierzch-

nowania ….. gospodarstw

ni asfaltowej o ……… km,

oraz …… podmiotów gospo-

Skrócenie czasu podróży o …..

darczych,

minut,

- Liczba utrzymanych / nowo
utworzonych miejsc pracy……
w okresie 5 lat od zakończenia
Harmonogram realizacji

Nazwa zadania

Planowane rozpoczęcie całej inwe-

Planowane zakończenie całej

stycji (kwartał, rok)

inwestycji (kwartał, rok)

II kw. 2007

IV kw. 2008

Modernizacja drogi gminnej
Kojły - Lady
Szacowany koszt zadania (tys. zł):

Źródła finansowania projektu
Budżet gminy

Budżet państwa

Środki prywatne

Środki UE

Inne

(15)

(10)

-

(75)

-
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KARTA ZADANIA/PROJEKTU NR 8

Nazwa zadania

Kanalizacja sanitarna Rakowicze – Osówka – Szostakowo – Kojły - Kuraszewo

• Ochrona wód powierzchniowych i powierzchni ziemi przed
zanieczyszczeniem nieoczyszczonymi ściekami
• Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów
• Stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego
• Poprawa warunków życia mieszkańców.
Podmiot odpowiadający za
Wójt Gminy Czyże
realizację i podmioty
współpracujące

Cele

Lokalizacja

Rakowicze, Osówka, Szostakowo, Kojły, Kuraszewo, Gmina Czyże
Oczekiwane efekty realizacji zadań

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki oddziaływania

- wybudowanie kanału sanitar- - Wzrost ilości oczyszczonych - zwiększenie atrakcyjności terenów
nego o długości 16.168 mb,
ścieków ….. m3/dobę
inwestycyjnych o pow. ……… ha,
- wybudowanie 209 szt. przy- - wzrost ilości podłączonych - utrzymanie ……..miejsc pracy,
kanalików o długości …….. mb
gospodarstw o 209
- stworzenie warunków do stworzenia
- wzrost poziomu skanalizo……. nowych miejsc pracy w okresie
wania gminy o 16 %,
5 lat od zakończenia projektu
- poprawa warunków funkcjonowania
209 gospodarstw
Harmonogram realizacji
Nazwa zadania

Planowane rozpoczęcie całej
inwestycji (kwadrat, rok)

Planowane zakończenie całej
inwestycji (kwartał, rok)

III kwartał 2009 rok

IV kwartał 2010 rok

Kanalizacja sanitarna Rakowicze
– Osówka – Szostakowo – Kojły Kuraszewo
Szacowany koszt zadania (tys. zł.):

7.922

Źródła finansowania projektu w tys. zł. / (%)
Budżet gminy

Budżet państwa

Środki prywatne

Środki UE

1189 (15)

792 (10)

-

5941 (75)
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Inne
-

KARTA ZADANIA/PROJEKTU NR 9
Nazwa zadania

Modernizacja drogi gminnej Śliwowo - Lady
Poprawa układu komunikacyjnego Gminy Czyże

Cele

Poprawa warunków życia mieszkańców.
Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów

Podmiot odpowiedzialny za
Wójt Gminy Czyże

realizację i podmioty współpracujące
Lokalizacja

Śliwowo, Lady, Gmina Czyże
Oczekiwane efekty realizacji zadania

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

- Poprawa dostępu do obszaru
o powierzchni …… ha,
- poprawa warunków funkcjonowania ….. gospodarstw
oraz …… podmiotów
gospodarczych,
- Liczba utrzymanych / nowo
utworzonych miejsc pracy……
w okresie 5 lat od zakończenia

Wzrost długości dróg o nawierzch-

Zmodernizowanie drogi o
długości ….. km i szerokości
nawierzchni ……. m

Wskaźniki oddziaływania

ni asfaltowej o ……… km,
Skrócenie czasu podróży o …..
minut,

Harmonogram realizacji
Nazwa zadania

Planowane rozpoczęcie całej inwe-

Planowane zakończenie całej

stycji (kwartał, rok)

inwestycji (kwartał, rok)

II kw. 2009

IV kw. 2010

Modernizacja drogi gminnej
Śliwowo - Lady
Szacowany koszt zadania (tys. zł):

Źródła finansowania projektu w tys. zł. (%)
Budżet gminy

Budżet państwa

Środki prywatne

Środki UE

Inne

(15)

(10)

-

(75)

-
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KARTA ZADANIA/PROJEKTU NR 10
Nazwa zadania

Budowa gminnego wysypiska śmieci
Poprawa warunków życia mieszkańców.

Cele

Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów

Podmiot odpowiedzialny za
realizację i podmioty

Wójt Gminy Czyże

współpracujące
Lokalizacja

Gmina Czyże
Oczekiwane efekty realizacji zadania

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki oddziaływania

Objęcie ……. gospodarstw domowych selektywną zbiórką surow-

Poprawa czystości na terenie

Wybudowanie wysypiska

ców wtórnych

134,2 km2,

odpadów stałych o po-

Zagospodarowanie …….. Mg od-

Stworzenie … nowych miejsc

wierzchni …. ha i pojemności

padów komunalnych rocznie na

pracy

…… m3.

wysypiskach odpadów,

Poprawa warunków życia 2750

Odzyskanie …….. Mg surowców

mieszkańców

wtórnych
Harmonogram realizacji

Nazwa zadania

Planowane rozpoczęcie

Planowane zakończenie

całej inwestycji (kwar-

całej inwestycji (kwartał,

tał, rok)

rok)

III kw. 2009 r.

IV kw. 2010 r

Budowa gminnego wysypiska śmieci

Szacowany koszt zadania (tys. zł):

80,0

Źródła finansowania projektu tys. zł. (%)
Budżet gminy

Budżet państwa

Środki prywatne

Środki UE

Inne

(15)

(10)

-

( 75)

-
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KARTA ZADANIA/PROJEKTU NR 11
Nazwa zadania

Kanalizacja sanitarna Leniewo – Lady - Podrzeczany
•

Ochrona wód powierzchniowych i powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniem nieoczyszczonymi ściekami
•
Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów
•
Stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego
•
Poprawa warunków życia mieszkańców.

Cele

Podmiot odpowiadający za
realizację i podmioty
współpracujące

Wójt Gminy Czyże

Lokalizacja

Wsie Leniwo, Lady, Podrzeczany, Gmina Czyże
Oczekiwane efekty realizacji zadań

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

- wybudowanie kanału sanitarnego o długości 9719 mb,
- wybudowanie 75 szt. przykanalików o długości …….. mb

- Wzrost ilości oczyszczonych
ścieków ….. m3/dobę
- wzrost ilości podłączonych
gospodarstw o 75
- wzrost poziomu skanalizowania gminy o 6 %,

Wskaźniki oddziaływania
- zwiększenie atrakcyjności terenów
inwestycyjnych o pow. ……… ha,
- utrzymanie ……..miejsc pracy,
- stworzenie warunków do stworzenia
……. nowych miejsc pracy w okresie 5
lat od zakończenia projektu
- poprawa warunków funkcjonowania
75 gospodarstw

Harmonogram realizacji
Nazwa zadania

Planowane rozpoczęcie całej
inwestycji (kwadrat, rok)

Kanalizacja sanitarna Leniewo –
Lady - Podrzeczany

II kwartał 2010

Szacowany koszt zadania (tys. zł.):

Planowane zakończenie całej
inwestycji (kwartał, rok)
I
V kwartał 2010

4.762

Źródła finansowania projektu w tys. zł. (%)
Budżet gminy

Budżet państwa

Środki prywatne

Środki UE

Inne

714 (15)

476 (10)

-

3572 (75)

-
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KARTA ZADANIA/PROJEKTU NR 13
Nazwa zadania
•
•
•
•

Cele

Kanalizacja sanitarna Kol. Śliwowo, kol. Tynkowszczyzna, Klejniki, kol.
Buryckie, Hukowicze, Leszczyny
Ochrona wód powierzchniowych i powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniem nieoczyszczonymi ściekami
Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów
Stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego
Poprawa warunków życia mieszkańców.

Podmiot odpowiadający za
realizację i podmioty
współpracujące

Wójt Gminy Czyże

Lokalizacja

Kol. Śliwowo, kol. Tynkowszczyzna, Klejniki, kol. Buryckie, Hukowicze,
Leszczyny, Gmina Czyże
Oczekiwane efekty realizacji zadań

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

- wybudowanie kanału sanitarnego o długości 14.775 mb,
- wybudowanie 179 szt. przykanalików o długości …….. mb

- Wzrost ilości oczyszczonych
ścieków ….. m3/dobę
- wzrost ilości podłączonych
gospodarstw o 179
- wzrost poziomu skanalizowania gminy o 14 %,

Wskaźniki oddziaływania
- zwiększenie atrakcyjności terenów
inwestycyjnych o pow. ……… ha,
- utrzymanie ……..miejsc pracy,
- stworzenie warunków do stworzenia
……. nowych miejsc pracy w okresie 5
lat od zakończenia projektu
- poprawa warunków funkcjonowania
75 gospodarstw

Harmonogram realizacji
Nazwa zadania

Planowane rozpoczęcie całej
inwestycji (kwadrat, rok)

Kanalizacja sanitarna Kol. Śliwowo, kol. Tynkowszczyzna, Klejniki,
kol. Buryckie, Hukowicze, Leszczyny

Planowane zakończenie całej
inwestycji (kwartał, rok)
IV kwartał 2012

II kwartał 2011

Szacowany koszt zadania (tys. zł.):

7.240

Źródła finansowania projektu w tys. zł./%
Budżet gminy

Budżet państwa

Środki prywatne

Środki UE

Inne

1086 (15)

724 (10)

-

5430 (75)

-
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KARTA ZADANIA/PROJEKTU NR 14
Nazwa zadania

Modernizacja drogi gminnej Kuraszewo-Rzepiska
Poprawa układu komunikacyjnego Gminy Czyże

Cele

Poprawa warunków życia mieszkańców.
Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów

Podmiot odpowiedzialny za
Wójt Gminy Czyże

realizację i podmioty
współpracujące
Lokalizacja

Wsie Kuraszewo, Rzepiska, Gmina Czyże
Oczekiwane efekty realizacji zadania

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

- Poprawa dostępu do obszaru
o powierzchni …… ha,
- poprawa warunków funkcjonowania ….. gospodarstw
oraz …… podmiotów
gospodarczych,
- Liczba utrzymanych / nowo
utworzonych miejsc pracy……
w okresie 5 lat od zakończenia

Wzrost długości dróg o nawierzch-

Zmodernizowanie drogi o
długości ….. km i szerokości
nawierzchni ……. m

Wskaźniki oddziaływania

ni asfaltowej o ……… km,
Skrócenie czasu podróży o …..
minut,

Harmonogram realizacji
Nazwa zadania

Planowane rozpoczęcie całej inwe-

Planowane zakończenie całej

stycji (kwartał, rok)

inwestycji (kwartał, rok)

II kw. 2012

IV kw. 2012

Modernizacja drogi gminnej
Kuraszewo-Rzepiska
Szacowany koszt zadania (tys. zł):

Źródła finansowania projektu w tys. zł. (%)
Budżet gminy

Budżet państwa

Środki prywatne

Środki UE

Inne

(15)

(10)

-

(75)

-
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KARTA ZADANIA/PROJEKTU NR 15
Nazwa zadania

Sieć kanalizacyjna Łuszcze – Wólka – Podwieżanka – Kamień
•

Ochrona wód powierzchniowych i powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniem nieoczyszczonymi ściekami
•
Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów
•
Stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego
•
Poprawa warunków życia mieszkańców.

Cele

Podmiot odpowiadający za
realizację i podmioty
współpracujące

Wójt Gminy Czyże

Lokalizacja

Wsie Łuszcze, Wólka, Podwieżanka, Kamień , Gmina Czyże
Oczekiwane efekty realizacji zadań

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki oddziaływania

- wybudowanie kanału sanitarnego o długości 4.935 mb,
- wybudowanie 22 szt. przykanalików o długości …….. mb

- Wzrost ilości oczyszczonych
ścieków ….. m3/dobę
- wzrost ilości podłączonych
gospodarstw o 22
- wzrost poziomu skanalizowania gminy o 2 %,

- zwiększenie atrakcyjności terenów
inwestycyjnych o pow. ……… ha,
- utrzymanie ……..miejsc pracy,
- stworzenie warunków do stworzenia
……. nowych miejsc pracy w okresie 5
lat od zakończenia projektu
- poprawa warunków funkcjonowania
22 gospodarstw

Harmonogram realizacji
Nazwa zadania

Planowane rozpoczęcie całej
inwestycji (kwadrat, rok)

Planowane zakończenie całej
inwestycji (kwartał, rok)

II kwartał 2013

IV kwartał 2013

Sieć kanalizacyjna Łuszcze –
Wólka – Podwieżanka – Kamień
Szacowany koszt zadania (tys. zł.):

2.418

Źródła finansowania projektu w tys. zł. (%)
Budżet gminy

Budżet państwa

Środki prywatne

Środki UE

363 (15)

242 (10)

-

1813 (75)

75

Inne

KARTA ZADANIA/PROJEKTU NR 16
Nazwa zadania

Modernizacja drogi gminnej Sapowo-Tynkowszczyzna
Poprawa układu komunikacyjnego Gminy Czyże

Cele

Poprawa warunków życia mieszkańców.
Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów

Podmiot odpowiedzialny za
Wójt Gminy Czyże

realizację i podmioty współpracujące
Lokalizacja

Wsie Sapowo, Tynkowszczyzna, Gmina Czyże
Oczekiwane efekty realizacji zadania

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

- Poprawa dostępu do obszaru
o powierzchni …… ha,
- poprawa warunków funkcjonowania ….. gospodarstw
oraz …… podmiotów gospodarczych,
- Liczba utrzymanych / nowo
utworzonych miejsc pracy……
w okresie 5 lat od zakończenia

Wzrost długości dróg o nawierzch-

Zmodernizowanie drogi o
długości ….. km i szerokości
nawierzchni ……. m

Wskaźniki oddziaływania

ni asfaltowej o ……… km,
Skrócenie czasu podróży o …..
minut,

Harmonogram realizacji
Nazwa zadania

Planowane rozpoczęcie całej inwe-

Planowane zakończenie całej

stycji (kwartał, rok)

inwestycji (kwartał, rok)

II kw. 2013

IV kw. 2013

Modernizacja drogi gminnej
Sapowo-Tynkowszczyzna
Szacowany koszt zadania (tys. zł):

Źródła finansowania projektu w tys. zł. (%)
Budżet gminy

Budżet państwa

Środki prywatne

Środki UE

Inne

(15)

(10)

-

(75)

-
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V. Powiązanie projektów z innymi działaniami.
5.1. Powiązanie projektów z innymi działaniami realizowanymi na
terenie województwa podlaskiego.
Zarząd Województw Podlaskiego opracował „Strategię Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2010”. „Plan rozwoju lokalnego Gminy Czyże” jest spójny z
tą strategią. Istnieją powiązania projektów, które mają być realizowane w ramach z
działaniami i priorytetami na terenie województwa podlaskiego.
„Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2010” jest realizowana
przez następujące priorytety i dziania:
1.

Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej województwa, w tym:

− Rozwój systemu transportowego województwa
− Rozwój systemów energetycznych
− Rozwój systemu telekomunikacyjnego
− Rozwój systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzania
i oczyszczania ścieków oraz usuwania i utylizacji odpadów stałych
− Podniesienie rangi miasta Łomży z regionalnego ośrodka zrówno-

ważonego rozwoju do funkcji ponadregionalnej.
2.

Wzmocnienie bazy ekonomicznej województwa, w tym:

− Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich
− Rozwój turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego
− Rozwój produkcji i usług
− Rozwój technologii informacyjnych.
3.

Rozwój instytucji i urządzeń infrastruktury społecznej o zasięgu i znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym w dziedzinie zdrowia, opieki
społecznej
i kultury oraz podwyższenia w ten sposób rangi i pozycji ośrodków regionalnych województwa i jego integracji wewnętrznej, w tym:
− Poprawa warunków zamieszkiwania ludności
− Rozwój rodziny i wsparcie wychowania młodego pokolenia
− Rozwój lecznictwa i opieki socjalnej
− Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa kulturowego
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− Rozwój sportu i rekreacji.
4. Zrównoważone gospodarowanie przestrzenią województwa

z zachowaniem ważnych w skali krajowej i europejskiej walorów przyrodniczych i kulturowych, a także z ich racjonalnym wykorzystaniem
dla przyspieszonego rozwoju województwa, w tym:
− Ochrona i kształtowanie środowiska.
5. Rozwój międzynarodowych kontaktów regionalnych i wymiany, w tym

współpracy przygranicznej i transgranicznej województwa z regionami
Białorusi i Litwy oraz międzynarodowa promocja regionu, w tym:
− Wspieranie rozwoju wymiany handlowej i kooperacji produkcyjnej
z zagranicą – zwłaszcza z Litwą, Białorusią, republikami nadbałtyckimi i
krajami Unii Europejskiej.
− Rozwój funkcji targowych i kongresowych o zasięgu międzyregionalnym
i międzynarodowym oraz udział województwa w targach i wystawach.
− Promocja województwa poprzez wykreowanie specyficznego dla regionu
produktu turystycznego.
− Rozwój współpracy międzynarodowej w dziedzinie ochrony transgranicznych walorów środowiska przyrodniczego.
− Rozszerzenie kontaktów kulturalnych o zasięgu międzynarodowym
i międzyregionalnym.
− Rozwój współpracy z Polonią.
6. Rozwój ogólnodostępnego systemu edukacji w tym ustawicznego

kształcenia kadr, dostosowanego do potrzeb regionu, w tym:
− Rozwój szkolnictwa średniego, wyższego oraz kształcenia ustawicznego
− Edukacja osób zagrożonych bezrobociem i pozostających bez pracy.
Strategia ta będzie realizowana przy współfinansowaniu z Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, do którego będą aplikowane wnioski z Gminy
Czyże. Spójność „Planu Rozwoju Gminy Czyże” z tą strategią i ZPORR jest warunkiem uzyskania pomocy finansowej.
Odrębnym tematem jest podział kompetencji i zadań pomiędzy gminę a województwo samorządowe. Zadanie, jakie ma do spełnienia Zarząd Województwa na terenie
Gminy Czyże ogranicza się tylko do zarządzania drogą wojewódzką Nr 689 Bielsk
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Podlaski – Hajnówka – Białowieża – granica państwa. Czy i kiedy będzie ona modernizowana nie zależy to od Rady Gminy a od Sejmiku Województwa Podlaskiego.

5.2. Powiązanie projektów z innymi działaniami realizowanymi na
terenie Powiatu Hajnowskiego.
Zadanie, jakie ma do spełnienia Starostwo Hajnowskie na terenie Gminy Czyże
ogranicza się tylko do zarządzania drogami powiatowymi o łącznej długości 77,4 km.
W większości mają one nawierzchnię asfaltową (68,8 km). Stan dróg jest niezadowalający. Wymagają one napraw i remontów. Czy i kiedy będzie ona modernizowana
nie zależy to od Rady Gminy a od Rady Powiatu.

5.3. Powiązanie projektów z innymi działaniami realizowanymi na
terenie Gminy Czyże.
Od 1990 r., tj. od samego początku funkcjonowania samorządów w Polsce Rada
Gminy i Wójt Gminy Czyże kładli szczególny nacisk na rozwiązywanie problemów
związanych z niedostateczny rozwojem infrastruktury technicznej i społecznej. Mimo
skromnych środków finansowych zostało zrealizowanych wiele projektów dotyczących:
•

gospodarki wodno ściekowej,

•

gospodarki odpadami,

•

układu komunikacyjnego gminy,

•

infrastruktury społecznej

•

gospodarki cieplnej.
Gospodarka wodno - ściekowa

Najważniejszym zadaniem jakie musiały wykonać Władze Gminy było zapewnienie
mieszkańcom dostawy wody pitnej. Dlatego też kontynuowano wodociagowanie gminy. Obecnie Gmina Czyże jest w zwodociagowana w ponad 70%. W sumie wybudowano 2 ujęcia wody we wsi Czyże i Klejniki oraz sieć wodociągową o długości 70,6
km. Niestety z powodu braku środków finansowych nie rozpoczęto realizacji kanalizacji i oczyszczalni. Zadania zrealizowane w latach 1994 – 2003 zestawiono poniższej tabeli.
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Tabela nr 24
Inwestycje z gospodarki wodno – ściekowej zrealizowane na terenie Gminy Czyże
w latach 1994 – 2003
Lp.

Nazwa zadania

Terminy realizacji

Koszt inwestycji tyś. zł

Dł. sieci wodociągowej m.
b.

Ilość przyłączy szt.

1.

Czyże – Osówka

1994-1995 r.

272,280

11.418

156

1995 r.

101,280

3.460

28

1996 r.

138,165

4.935

22

1997 r.

157,602

4.260

35

Podrzeczany,

1998 r.

138,600

4.969

29

kol. Buryckie

1998 r.

45,268

1.489

10

2000 r.

46,247

1.890

0

2000 r.

75,277

2.860

23

2000 r.

194,049

6.198

46

2001 r.

134,863

6.281

26

2003 r.

228,417

4.633

21

Kojły - Kuraszewo
2.

Klejniki - Hukowicze Leszczyny

3.

Łuszcze – Wólka – Wieżanka – Podwieżanka

4.

Kamień,
Kol. Bujakowszyzna

5.
6.

Osówka – Szostakowo

7.

Rakowicze

8.

Leniewo – Lady Kuraszewo

9.

Kol. Tynkowszczyzna i
kol. Śliwowo

10.

Kol. Kojły i
Kol. Kuraszewo

Gospodarka odpadami
W 1988 r. wybudowano gminne składowisko odpadów. Wprowadzono selektywną
zbiórkę odpadów. Zlikwidowano i zrekultywowano 10 wiejskich wysypisk odpadów.
Układ komunikacyjny gminy
Zmodernizowano 5,9 km dróg gminnych, na których wykonano nawierzchnię asfaltową.
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Tabela nr 25.
Inwestycje drogowe zrealizowane na terenie Gminy Czyże
w latach 1992 - 2000
Lp. Nazwa zadania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Osówka – Nowoberezowo – nawierzchnia
żwirowa
Osówka – Kojły – nawierzchnia bitumiczna
Szostakowo – Staroberezowo – nawierzchnia
żwirowa
Kojły – Lady – nawierzchnia żwirowa
Podrzeczany – Leniwo – nawierzchnia żwirowa
Klejniki – kol. Śliwowo – nawierzchnia ulepszona
Morze – Tofiłowce (do granic administracyjnych gminy)
Łuszcze – Kuraszewo – nawierzchnia bitumiczna

Okres realizacji
1992

Koszt zadania Dł. drogi
w zł.
147.467
2.413

1992 – 1997
1993

72.700
110.000

2.400
680

1995
1996

74.800
196.530

3.600
1.988

1997
2000
1998

57.559
107.163
42.700

2.175

2002-2003

269.808

1.205

830

Infrastruktura społeczna
Wybudowano świetlicę wiejską we wsi Szostakowo. W trakcie budowy jest budynek
administracyjny Urzędu Gminy Czyże we wsi Czyże, w którym będą mieściły się:
Bank Spółdzielczy, Urząd Pocztowy oraz świetlica wiejska. W roku 1995 rozpoczęto
budowę we wsi Klejniki Wiejski Ośrodek Zdrowia. Jednak budowy nie ukończono.
Tabela nr 26
Inwestycje i infrastruktury społecznej zrealizowane na terenie Gminy Czyże
w latach 1992 - 2000
Kubatura m3

Powierzchnia
zabudowy m2

1.267,00

210,00

Dotychczas
poniesione
koszty
426,980

3.495,00

546,4

1995 r. stan su- Dotychczas
rowy-budowa nie poniesione
zakończona
koszty
250,208

2.600,00

332,00

Lp. Nazwa zadania

Lata realizacji

1.

1994 – 1995 r.

2.

3.

Świetlica wiejska we wsi
Szostakowo
Budynek administracyjny
Urzędu Gminy Czyże,
Bank Spółdzielczy, Urząd
Pocztowy wraz ze świetlicą
wiejską we wsi Czyże
Wiejski Ośrodek Zdrowia
we wsi Klejniki

Koszt inwestycji w tys.
zł
41,098

1994 – 2004 r.
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Gospodarka cieplna

Lp. Nazwa zadania

Lata realizacji

1.

2000 r.

Przebudowa kotłowni
węglowej na olejową

Koszt
inwestycji w
tys. zł
202,0

Zakres rzeczowy

Ilość podłączonych obiektów
Kotłownia olejo- 2 obiekty używa oraz kanał
teczności puciepłowniczy o dł. blicznej tj. szko- 375 m. b.
ła, gmina i 1
budynek mieszkalny 4 rodzinny

VI. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Programu Rozwoju
Lokalnego.
Nadrzędnym celem wszystkich działań władz samorządowych Gminy Czyże jest
zrównoważony rozwój gminy z poszanowaniem otaczającego go środowiska i z zachowaniem panującego krajobrazu. Tylko taki rozwój przyniesie poprawę warunków
życia jej mieszkańców. Musi być przy tym zachowana spójność gospodarcza i komunikacyjna gminy z regionem. Taki rozwój może być osiągnięty przy właściwym zagospodarowaniu przestrzennym oraz odpowiednim poziomie infrastruktury technicznej i
społecznej. Gmina musi być atrakcyjnym miejscem do zamieszkania, pracy i odpoczynku, aby ludzie chcieli w niej mieszkać, pracować i inwestować. Tylko takie podejście może odwrócić niekorzystne trendy demograficzne oraz spowodować rozwój
gospodarczy gminy.
Podstawowymi celami realizacji programu na terenie Gminy Czyże są:
•

zwiększenie poziomu inwestycji,

•

tworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej,

•

wzrost mobilności zawodowej mieszkańców

•

poprawa warunków życia mieszkańców.

Osiągnięcie celów podstawowych możliwe będzie tylko przez realizację celów cząstkowych:
•

zwiększenie dostępności komunikacyjnej do wszystkich terenów gminy przez
poprawę jakości dróg gminnych,

•

zwiększenie stopnia skanalizowania gminy,

•

wprowadzenie kompleksowej gospodarki odpadami połączonej z systemem
selektywnej zbiórki surowców wtórnych „u źródła”,
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•

podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej obszarów przez rozbudowę uzbrojenia technicznego,

•

poprawę podstawowej infrastruktury społecznej.

Cele te będą realizowane w wyniku realizacji konkretnych projektów inwestycyjnych
ujętych na liście i omówionych w części IV programu.
Realizacja projektów przyczyni się do realizacji celów cząstkowych, dla których następujące wskaźniki produktu projektu i które również będą monitorowane:
•

wzrost długości dróg o utwardzonej nawierzchni,

•

zwiększenie stopnia skanalizowania,

•

liczba gospodarstw domowych objęta zbiórką odpadów,

•

liczba wybudowanych obiektów infrastruktury społecznej,

• liczba osób potrzebujących objętych opieką.
Ideałem będzie osiągnięcie przez te wskaźniki wartości 100%. Jednak to wymaga
czasu i pieniędzy. Będą one rosły wraz z postępem w realizacji projektów. Program
rozwoju gminy obejmuje na razie lata 2004 – 2012. W miarę potrzeby okres ten będzie przedłużany. Bardzo ważnymi wskaźnikami informującymi o realizacji wszystkich celów są wskaźniki odnoszące się do rozwoju gminy i wzrostu gospodarczego.
Są one następujące:
•

wzrost ilości pozwoleń na budowę ,

•

wzrost ilości podmiotów działających na terenie gminy,

•

wzrost ilości miejsc noclegowych,

•

wzrost zatrudnienia poza rolnictwem,

•

zmniejszenie wskaźnika bezrobocia,

•

wzrost dochodów mieszkańców,

•

liczba mieszkańców gminy.

Wskaźniki te powinny jak najszybciej rosnąć. Nie dotyczy to wskaźnika bezrobocia,
który powinien być jak najniższy.

VII. Plan finansowy na lata 2004 – 2006.
W części IV została przedstawiona lista projektów, które Gmina
Czyże zamierza w najbliższym czasie realizować. Dla każdego projektu został
określony jego budżet oraz okres realizacji. Na lata 2004 – 2006 zaplanowano
realizację 13 projektów. Założono, że będą one finansowane przez Gminę Czyże w
15%, budżet Państwa 10% i Unię Europejską w 75%. W tabeli poniżej przedstawiono
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Państwa 10% i Unię Europejską w 75%. W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie
zbiorcze w tysiącach złotych.
Źródło finansowania (tys. zł.)
Nr

Koszt

projektu całkowity

Budżet Gminy

Budżet

Dofinansowanie

Czyże

Państwa

UE

89

177

1330

inne

1.
2.

1773

177

3.
4.
Razem:

VIII. System wdrażania.
”Plan rozwoju lokalnego Gminy Czyże” został zatwierdzony i przyjęty
do realizacji uchwałą Rady Gminy Czyże i przekazany do realizacji dla Wójta Gminy
Czyże. Jego wdrażaniem zajmą się pracownicy Urzędu Gminy, którzy będą realizowali projekty inwestycyjne określone w programie. Ich realizacja będzie zgodna z
zasadami określonymi w ZPORR. Pracownicy zajmą się:
•

przygotowaniem wniosków aplikacyjnych i wszystkich niezbędnych dokumenty, załączniki i pozwolenia,

•

przygotowaniem dokumentacji technicznej projektów,

•

obsługą finansową projektów.

•

monitorowaniem realizacji projektów,

•

składaniem sprawozdań z ich realizacji.

IX. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej.
9.1. System monitorowania planu rozwoju lokalnego
Monitorowanie realizacji programu prowadzone będzie również przez
pracowników Urzędu Gminy Czyże. Będą oni na bieżąco prowadzili nadzór nad realizacją projektów. Mają oni dostęp do wszystkich danych dotyczących niezbędnych do
kontrolowania zmian wskaźników osiągnięć określony w części VI. Badając ich zmiany będą na bieżąco oceniali prawidłowość z realizacji programu. Dane te będą prze84

kazywane dla Wójta. Na każdej sesji Rady Gminy Wójt składa Radnym oraz Sołtysom oraz zaproszonym przedstawicielom przedsiębiorców, dyrektorów jednostek
samorządowych i mieszkańcom gminy informacje ze swoich prac. W tym też sprawozdaniu będą informacje na wdrażania programu i realizacji projektów określonych
przez ten program. Ponadto dwa razy do roku odbywają się zebrania wiejskie, na
których również będzie omawiane wdrażanie programu i realizacja projektów z nim
związanych.
W czasie tych sesji i spotkań wszystkie zainteresowane strony będą mogły zgłaszać
zwoje wnioski i uwagi związane z realizacja programu, a także zgłaszać do niego
ewentualne zmiany, które będą musiały być zatwierdzone przez Radę Gminy.

9.2. Sposoby oceny planu rozwoju lokalnego
Istota oceny planu rozwoju lokalnego polega na prowadzeniu stałych obserwacji, dokonywania systematycznych pomiarów, określaniu narzędzi pomiarów przebiegu procesów, które nas interesują. Plan rozwoju lokalnego ma na celu wspomagać zrównoważony rozwój Gminy Czyże. Stosownie do tych dwóch funkcji powstaje
zasadne wyróżnienie dwóch sfer jej obserwacji i oceny. Jedną sferą jest obserwacja
Planu jako dokumentu planowania działań wspomagających rozwój z całą logiką
uzasadniania tych działań, drugą zaś jest obserwacja i ocena wdrażania działań w
życie.
Wzorcem dla oceny będzie ocena wskaźników oceny realizacji planu i planowanych
zadań podanych w części VI oraz w kartach poszczególnych projektów.

9.3. Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi
Powodzenie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Czyże uwarunkowane jest
współpracą wszystkich sektorów. Już w okresie jego opracowywania były przeprowadzane szerokie konsultacje. Zaproszeni do nich zostali przedsiębiorcy z całego
terenu gminu oraz przedstawiciele kościoła. W planie zostały uwzględnione wszystkie uwagi ora propozycje przez nich zgłoszone. Przy układaniu listy projektów plano-
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wanych do realizacji brano pod uwagę projekty zgłoszone przez przedsiębiorców
oraz Cerkiew Prawosławną.
Współpraca pomiędzy władzami gminy a sektorem prywatnym i kościołem na co
dzień układa się bardzo dobrze. Tak jest w każdej małej gminie wiejskiej. Przedstawiciele pracodawców i proboszczowie parafii są zapraszani i chętnie uczestniczą w
każdej sesji Rady Gminy. Uczestniczą również jako mieszkańcy gminy w zebraniach
wiejskich. Mają swoich przedstawicieli w Radzie Gminy.

9.4. Public Relations planu rozwoju lokalnego
Główne uwarunkowania społeczne planu rozwoju lokalnego to dostęp do informacji i sprawiedliwość rozstrzygnięć spraw z zakresu środowiska. Polska w 2003
roku ratyfikowała Konwencję o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa
w podejmowaniu decyzji oraz o dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska z 1999r., podpisaną w Aarhus. Art. 7 Konwencji nakazuje zagwarantowanie udziału społeczeństwa w przygotowaniu planów i programów mających
znaczenie dla środowiska lokalnego i określa podstawowe obowiązki organów państwowych w zakresie zapewnienia udziału społecznego w postępowaniach dotyczących tych dokumentów. Są to w szczególności:
-

ustalenia zakresu podmiotowego konsultacji,

-

ustalenia rozsądnych norm czasowych na poszczególne etapy konsultacji,

-

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

-

należyte uwzględnienie konsultacji społecznych przy wydawaniu decyzji.

Jednakże organy państwowe same podejmują decyzję co do szczegółowych sposobów powiadamiania społeczeństwa, metod zbierania uwag i wniosków oraz terminu i
czasu trwania konsultacji społecznych.
Niniejszy dokument został opracowany z uwzględnieniem powyższych przepisów prawnych. Plan przygotowany został z udziałem szerokich konsultacji społecznych, przy uwzględnieniu głosów środowiska naukowego, gospodarczego, pracowniczego, kulturalnego i pozarządowego.
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