Program Ochrony Środowiska Powiatu Ełckiego na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029

Załącznik nr 4. Zamierzenia inwestycyjne Powiatu Ełckiego i gmin z terenu powiatu w zakresie ochrony środowiska w latach objętych Programem
Ochrony Środowiska 2021-2025
Lp.

Zadanie

Ochrona klimatu i jakość powietrza
Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w
1
Ełku
Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Ełku przy ulicy
2
Piłsudskiego 5
3
Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku
4
Termomodernizacja budynku „A” Zespół Szkół Nr 6 w Ełku
5
Termomodernizacja Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Ełku
Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Nowej
6
Wsi Ełckiej
Dotacje dla osób fizycznych na zmianę ogrzewania węglowego na
7
ekologiczne źródła ciepła
Przebudowa drogi powiatowej nr 1925N na odc. Szarejki - Nowa Wieś
8
Ełcka - etap I

Jednostka realizująca

Szacunkowe koszty
PLN

Lata realizacji

Powiat ełcki

5 mln

2022-2024

RPO

Powiat ełcki

3,5 mln

2022-2023

RPO

Powiat ełcki
Powiat ełcki
Powiat ełcki

5 mln
5 mln
5 mln

2022-2023
2022-2024
2022-2024

RPO
RPO
RPO

Powiat ełcki

5 mln

2022-2023

RPO

Powiat ełcki

70 000

2021-2025

Środki własne

Powiat ełcki

4,7 mln

2021

9

Przebudowa drogi powiatowej nr 1925N na odc. Szarejki - Nowa Wieś
Ełcka - etap II

Powiat ełcki

2,5 mln

2022

10

Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odc. Kałęczyny - gr. woj.

Powiat ełcki

9,6 mln

2022-2023

11

Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odc. Piaski - Straduny

Powiat ełcki

5 mln

2023-2024

12

Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N na odc. Szarejki - Ełk

Powiat ełcki

6,5 mln

2021-2022

13

Przebudowa drogi powiatowej nr 1878N w obrębie m. Romoty

Powiat ełcki

2,8 mln

2021-2022

14

Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N na odc. Królowa Wola Woszczele

Powiat ełcki

2,5 mln

2022-2023

15

Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odc. Ełk - Kałęczyny

Powiat ełcki

8,1 mln

2023-2024

Źródła finansowania

własne, Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg, Gmina Ełk
własne, fundusze unijne,
Rządowy Fundusz Rozwoju
Dróg, Gmina Ełk
własne, fundusze unijne,
Rządowy Fundusz Rozwoju
Dróg, Gmina Prostki
własne, fundusze unijne,
Rządowy Fundusz Rozwoju
Dróg, Gmina Ełk
Rządowy Fundusz Rozwoju
Dróg
własne, fundusze unijne,
Rządowy Fundusz Rozwoju
Dróg, Gmina Kalinowo
własne, fundusze unijne,
Rządowy Fundusz Rozwoju
Dróg, Gmina Ełk i Gmina
Stare Juchy
własne, fundusze unijne,
Rządowy Fundusz Rozwoju
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Lp.

Zadanie

Jednostka realizująca

Szacunkowe koszty
PLN

Lata realizacji

16

Przebudowa drogi powiatowej nr 1933N na odc. Pisanica - Sypitki

Powiat ełcki

5 mln

2024-2025

17

Przebudowa drogi powiatowej nr 1714N na odc. granica powiatu Stare
Juchy

Powiat ełcki

5,8 mln

2024-2025

18

Przebudowa drogi powiatowej nr 1846N na odc. Zawady Ełckie Gorłówko

Powiat ełcki

4 mln

2024-2025

19

Przebudowa drogi powiatowej nr 1884N na odc. dr. kraj. nr 16 Pisanica

Powiat ełcki

3,9 mln

2024-2025

Gmina Stare Juchy

0,860 mln

2023

Gmina Stare Juchy

2,790 mln

2022-2025

Gmina Stare Juchy

0,952 mln

2021

20
21
22

23

24

Zakup nowego autobusu do przewozu uczniów o silniku spełniającym
normy Eco 6
Planuje się modernizację dróg gminnych na odcinku dł. ok. 4 km w
miejscowościach Ostrów, Królowa Wola, Orzechowo
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej o dł. ok 2,2 km wzdłuż rzeki Młyńska
Struga, jez. Jędzelewo do punktu wieży widokowej wraz z
infrastrukturą towarzyszącą.
Termomodernizacja budynków edukacyjnych Gminy Miasta Ełk
(beneficjent: Gmina Miasto Ełk)
Zakres projektu obejmuje głęboką termomodernizację obiektów
edukacyjnych w mieście Ełk dla których organem prowadzącym jest
Gmina Miasto Ełk wynikającą z audytów energetycznych, która obejmie
między innymi: docieplenie ścian zewnętrznych oraz dachu, wymianę
okien oraz drzwi zewnętrznych, wymianę instalacji c.o. i c.w.u.
Zadanie 1: Szkoła Podstawowa nr 7,
Zadanie 2: Szkoła Podstawowa nr 4,
Zadanie 3: Przedszkole Ekoludki,
Zadanie 4: Żłobek Ekoludki.
Termomodernizacja Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach
(beneficjent: Gmina Ełk)
Celem projektu podniesienie standardu infrastruktury edukacyjnej na
terenie Gminy Ełk. Zakres inwestycji:
wymiana dachu, montaż paneli fotowoltaicznych oraz zmiana źródła
ciepła z paliw stałych na odnawialne – pompa ciepła.

Źródła finansowania
Dróg, Gmina Ełk
własne, fundusze unijne,
Rządowy Fundusz Rozwoju
Dróg, Gmina Kalinowo
własne, fundusze unijne,
Rządowy Fundusz Rozwoju
Dróg, Gmina Stare Juchy
własne, fundusze unijne,
Rządowy Fundusz Rozwoju
Dróg, Gmina Stare Juchy
własne, fundusze unijne,
Rządowy Fundusz Rozwoju
Dróg, Gmina Kalinowo
Własne/fundusze unijne
Fundusze unijne
Własne/Interreq PolskaLitwa

12 500 000 ,00

Miasto Ełk

Gmina Ełk

Zadanie 1:
4 570 189,00 zł
Zadanie 2:
2 734 485,00
Zadanie 3:
4 000 000,00
Zadanie 4:
1 195 326,00

2 500 000,00

2022-2030

2022-2030

fundusze unijne
środki własne samorządu
fundusze norweskie

fundusze unijne
środki własne
fundusze norweskie
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Lp.

25

26

Zadanie
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Miasta
Ełku (beneficjent: Gmina Miasto Ełk)
Zadanie 1: budynek Urzędu Miasta Ełku oraz Starostwa Powiatowego
w Ełku (wymiana poszycia dachowego, instalacji cieplnej, częściowo
stolarki okiennej i drzwiowej),
Zadanie 2: budynek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku oraz
parku wodnego (docieplenie ścian zewnętrznych, dachu, wymiana
stolarki okiennej, wymiana instalacji solarnej na fotowoltaiczną),
Zadanie 3: budynek zabytkowy przy ul. Piłsudskiego 10 (Klub
Seniora/MOPS, siedziba Związku Międzygminnego Gospodarka
Komunalna) ( wymiana dachu z ociepleniem, wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej, system wentylacji mechanicznej z odzyskiem
powietrza, instalacja c.o. i c.w.u.).
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w mieście Ełk
(beneficjent: Gmina Miasto Ełk/ Administrator sp. z o.o. w Ełku)
Zadania, których zakres przewiduje wykonanie przyłącza do sieci
ciepłowniczej oraz wykonanie wewnętrznej instalacji c.o.:
Zadanie 1: Mickiewicza 5,
Zadanie 2: Wawelska 2,
Zadanie 3: Słowackiego 4,
Zadanie 4: Wojska Polskiego 5A,
Zadanie 5: Kolejowa 15,
Zadanie 6: Kolejowa 17,
Zadanie 7: Moniuszki 9,
Zadanie 8: Orzeszkowej 16,
Zadanie 9: Orzeszkowej 18,
Zadania, których zakres przewiduje wykonanie remontów elewacji
wraz z dociepleniem:
Zadanie 10: Kolejowa 26,
Zadanie 11: Orzeszkowej 13,
Zadanie 12: Kościuszki 8,
Zadanie 13: Wawelska 10,
Zadanie 14: Wojska Polskiego 9,
Zadanie 15: Wojska Polskiego 22,
Zadanie, którego zakres przewiduje remont elewacji z dociepleniem,
wymianę stolarki zewnętrznej, wykonanie przyłącza do sieci
ciepłowniczej oraz wewnętrznej instalacji c.o.:

Jednostka realizująca

Miasto Ełk

Szacunkowe koszty
PLN

7 500 000,00
Zadanie 1:
4 500 000,00
Zadanie 2:
2 000 000 ,00
Zadanie 3:
1 000 000,00

Lata realizacji

Źródła finansowania

2022-2030

fundusze unijne
środki własne samorządu
fundusze norweskie

2022-2030

fundusze unijne
środki własne
fundusze norweskie

3 033 000,00

Miasto Ełk

Zadanie 1:
239 000,00
Zadanie 2:
183 000,00
Zadanie 3:
139 000,00
Zadanie 4:
73 000,00
Zadanie 5:
150 000,00
Zadanie 6:
100 000,00
Zadanie 7:
159 000,00
Zadanie 8:
175 000,00
Zadanie 9:
180 000,00
Zadanie 10:
165 000,00
Zadanie 11:
310 000,00
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Lp.

Zadanie

Jednostka realizująca

Zadanie 16: Armii Krajowej 38A.

27

28

29

30

31
32

Elektrownia rowerowa w Centrum Edukacji Ekologicznej (beneficjent:
Gmina Miasto Ełk / Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku). W ramach
przedsięwzięcia zostanie stworzona w ogrodzie CEE siłownia
rowerowa. Zakres przedsięwzięcia obejmuje zakup oraz montaż 8 sztuk
EnergoRowerów (urządzeń, które pozwalają na produkcję energii
elektrycznej), a także zadaszenie tej siłowni.
Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji
wykorzystujących OZE (beneficjent: Gmina Miasto Ełk)
Zakres przedsięwzięcia dotyczy budowy instalacji paneli
fotowoltaicznych w celu zabezpieczenia energetycznego ciepłowni PEC
oraz budowy instalacji paneli fotowoltaicznych w celu redukcji zużycia
energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej (m.in. Park
Naukowo -Technologiczny, szkoły, przedszkola i inne): budowa siłowni
fotowoltaicznej dla ciepłowni PEC, budowa ekologicznych siłowni
fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej o łącznej
mocy ok. 1 MW.
Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji
wykorzystujących OZE -(beneficjent: Gmina Miasto Ełk) Budowa
siłowni fotowoltaicznej dla ciepłowni PEC.
Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji
wykorzystujących OZE -(beneficjent: Gmina Miasto Ełk). Budowa
ekologicznych siłowni fotowoltaicznych dla budynków użyteczności
publicznej.
Budowa ekologicznej pralni wraz z zakupem wyposażenia (beneficjent:
Pro-Medica w Ełku sp.z o.o.) -budowa ekologicznej , profesjonalnej
pralni w szpitalu miejskim w Ełku
Budowa 5 mikroinstalacji PV po 50kW każda, na obiektach: Baza PWiK

Szacunkowe koszty
PLN
Zadanie 12:
290 000,00
Zadanie 13:
110 000,00
Zadanie 14:
145 000,00
Zadanie 15:
359 000,00
Zadanie 16:
256 000,00

Lata realizacji

Źródła finansowania

Miasto Ełk

140 000,00

2022-2030

fundusze unijne
środki własne
fundusze norweskie

Miasto Ełk

2 600 000,00

2022-2030

fundusze unijne
środki własne samorządu
fundusze norweskie

Miasto Ełk

400 000,00

2021-2023

fundusze unijne
środki własne

Miasto Ełk

2 200 000,00

2021-2023

fundusze unijne
środki własne samorządu

Miasto Ełk

1 500 000,00

2021-2022

fundusze unijne
środki własne

Miasto Ełk

2 000 000,00

2022-2025

WFOŚ-80%
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Lp.

33

34

35

36

37

Zadanie
Sp. z o.o. przy ul. Suwalskiej, Przepompownia P2 – ul. Garbarska,
Oczyszczalnia Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej. (beneficjent: PWiK sp.z
o.o.).
Przebudowa kotłowni w budynku administracji przy ul. Suwalskiej 38
(beneficjent: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Ełku)
Przedsięwzięcie dotyczy przebudowy technologii istniejącej kotłowni
olejowej na kotłownię zasilana gazem ziemnym – podłączenie gazu,
wymiana pieca.
Zwiększenie efektywności systemów ciepłowniczych w Ełku
(beneficjent: Gmina Miasto Ełk/ PEC sp. z o.o. w Ełku)
Zakres projektu obejmuje wymianę kotła WR-25 na kocioł biomasowy
opalany zrębkami, przewiduje się budowę kotła wodnego
kondensacyjnego o mocy nominalnej 14,5 MW opalanego biomasą –
zrębkami drzewnymi oraz zabudowę ekonomizera kondensacyjnego na
wylocie spalin. Ekonomizer kondensacyjny, czyli wymiennik ciepła
spaliny/woda przeznaczony jest do odzysku ciepła zawartego w
spalinach wylotowych z kotła. System oczyszczania spalin będzie
stanowił elektrofiltr o skuteczności odpylania 99%.
Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Ełku
(beneficjent: Gmina Miasto Ełk)
Projekt dotyczy modernizacji oświetlenia ulicznego - wymiana słupów
oraz opraw na energooszczędne typu LED, a także wprowadzenie
systemu sterowania: ul. Chopina –9 szt.; ul. Orzeszkowej –17 szt.; ul.
Wawelska –8 szt.; ul. Małeckich i 3-go Maja –28 szt.; ul. Jana Pawła II i
ul. Kolbego –72 szt.; ul. Kochanowskiego –28 szt.; ul. Grajewska –96
szt.; ul. Targowa –11 szt.; ul. Gdańska i Gizewiusza –52 szt.; ul.
Moniuszki –12 szt.; ul. Toruńska –13 szt.; ul. Konopnickiej i ul.
Świackiego „Sępa” –24 szt.; ul. Kilińskiego –34 szt.; ul. Nadjeziorna –20
szt.; ul. Pułaskiego –15 szt.
Inwentaryzacja energochłonności i emisyjności infrastruktury miasta
Ełk (beneficjent: Gmina Miasto Ełk)
Opracowanie planu zmniejszenia energochłonności infrastruktury
miasta Ełk, opracowanie koncepcji zarządzania energią.
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Ełku –
zakup zeroemisyjnego taboru wraz z inwestycją w infrastrukturę
(Gmina Miasto Elk/ MZK sp. zo.o.)
Ełcka komunikacja miejska jest w sposób stały unowocześniania.

Jednostka realizująca

Szacunkowe koszty
PLN

Lata realizacji

Źródła finansowania
środki własne PWiK

Miasto Ełk

300 000,00

2022-2030

fundusze unijne
środki własne
fundusze norweskie

Miasto Ełk

25 000 000,00

2021-2024

fundusze unijne
środki własne
fundusze norweskie

Miasto Ełk

15 050 000,00

2021-2023

fundusze unijne
środki własne samorządu
fundusze norweskie

Miasto Ełk

150 000,00

2022-2030

fundusze unijne
środki własne samorządu
fundusze norweskie

Miasto Ełk
22 900 000,00

2022-2027

fundusze unijne
środki własne samorządu
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Lp.

38

39

Zadanie
Mieszkańcy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełk wykorzystują
transport zbiorowy jako dojazd do pracy, szkół, ośrodków zdrowia i
innego rodzaju usług publicznych. Zwiększenie konkurencyjności tego
środka transportu wymaga kolejnych inwestycji w poprawę
bezpieczeństwa, jakości i atrakcyjności transportu zbiorowego.
Celem projektu jest zwiększenie ruchu i użytkowników w transporcie
zbiorowym, jest to kolejny etap rozwoju zrównoważonego transportu
publicznego w mieście Ełk. Celem wdrożenia nowoczesnych
technologii jest również zachęcenie społeczeństwa do korzystania ze
środków transportu publicznego. Wymiana autobusów, z napędu
spalinowego na elektryczne spowoduje znaczną redukcję emisji spalin
do atmosfery, co pośrednio wpłynie na poprawę stanu zdrowia
mieszkańców i zwiększenie ich odporności na infekcję druk
oddechowych, w tym odporności na COVID-19.
Zakres projektu obejmuje:
- zakup 10 autobusów elektrycznych na ok. 85 miejsc każdy,
- zakup i montaż 10 stacji ładowarek plug-in,
- 3 stacje szybkiego ładowania,
- 5 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej,
- budowa hali serwisowo-garażowej.
Wdrażanie inteligentnego zarządzania energią (beneficjent: Gmina
Miasto Ełk)
Przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacyjnego systemu
zarządzania energią, który umożliwi zdalne odczyty zużycia energii,
analizę tych danych oraz dostosowanie zużycia energii do
wyciągniętych wniosków. Zakres obejmuje: wykonanie audytów
energetycznych w 26 budynkach użyteczności publicznej miasta Ełku,
inwentaryzację węzłów cieplnych, analizę pracy liczników energii
cieplnej, wykonanie projektu funkcjonalno - użytkowego systemu
monitoringu dostawy i zużycia energii cieplnej w budynkach
użyteczności publicznej miasta Ełku, zakup systemu monitoringu
dostawy i zużycia energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej,
montaż urządzeń w węzłach cieplnych, uruchomienie programu on-line
do analizy i sterowania zużyciem ciepła w budynkach, szkolenie
pracowników administrujących budynki w zakresie analizy danych z
systemu.
Modernizacja dróg miejskich – (beneficjent: Gmina Miasto Ełk) ul.

Jednostka realizująca

Szacunkowe koszty
PLN

Lata realizacji

Źródła finansowania
fundusze norweskie
środki MZK sp. z o.o.

Miasto Ełk

590 000,00

2021-2022

Miasto Ełk

48 000 000,00

2021-2028

fundusze unijne
środki własne samorządu
fundusze norweskie

fundusze unijne
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Lp.

40

41

Zadanie
Kolonia, ul. Wojska Polskiego, ul. Dąbrowskiego, ul. Norwida
Modelowy Woonerf na ul. Pułaskiego (beneficjent: Gmina Miasto Ełk)
Modelowy woonerf zostanie stworzony wzdłuż na ul. Pułaskiego
położonej wzdłuż promenady pieszo-rowerowej Jeziora Ełckiego. Jest
to najatrakcyjniejsza część miasta Ełku, szczególnie w okresie
wiosenno-letnim. Wzdłuż ulicy zlokalizowane są bary oraz restauracje,
bezpośrednie sąsiedztwo Jeziora Ełckiego powoduje, że jest to
najpopularniejsze miejsce wśród spacerowiczów, biegaczy i
rowerzystów. W związku z rekreacyjną funkcją tego miejsca planowane
jest stworzenie przestrzeni publicznej, która połączy funkcje ulicy,
deptaku, parkingu i miejsca spotkań mieszkańców. Zakres
przedsięwzięcia obejmuje utworzenie modelowego Woonerfu na ul.
Pułaskiego (strefa nadjeziorna) oraz miejsca postojowego, zmiana
organizacji ruchu przy skrzyżowaniu ul. Pułaskiego z ul. Wojska
Polskiego, lewoskręt ułatwiający wjazd w ul. Pułaskiego, sygnalizacja
świetlna, ścieżka rowerowa. W zakres inwestycji wchodzi modernizacja
ulicy Wojska Polskiego – 285 m, od skrzyżowania z ul. Mickiewicza i
kończyć się będzie przebudową skrzyżowania z ul. Pułaskiego. Na
skrzyżowaniu powstaną lewoskręty oraz sygnalizacja świetlna, wzdłuż
ulicy Wojska Polskiego powstanie ścieżka rowerowa – 260 mb. Wzdłuż
ul. Pułaskiego planuje się utworzenie modelowego Woonerfu – 570
mb. a przy skrzyżowaniu z ul. Wojska Polskiego parkingu na 50 miejsc,
w tym 5 dla osób niepełnosprawnych. Modernizacja dotyczyć będzie
również oświetlenia. Wymienionych będzie 38 opraw na LED.
Przebudowa drogi gminnej Barany – Ełk – poprawa bezpieczeństwa
ruchu transportu publicznego (beneficjent: Gmina Miasto Ełk, Gmina
Ełk).
Celem projektu jest przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowość
Barany i Ełk. Obecnie droga po której kursują autobusy MZK (transport
publiczny) uległa destrukcji, jest wąska na której utrudnione jest
wymijanie się pojazdów. W ramach planowanej przebudowy zakładane
jest pozyskanie gruntu na budowę ścieżki rowerowej w miejscach nie
kolidujących ze zwartą zabudową, co poprawi bezpieczeństwo pieszych
i rowerzystów, a także ułatwi poruszanie się komunikacji zbiorowej.
Budowa ścieżki rowerowej z m. Barany pozwoli odłączyć ruch
rowerowy od jezdni i połączyć z planowaną budową ciągu rowerowego

Jednostka realizująca

Szacunkowe koszty
PLN

Lata realizacji

Miasto Ełk

8 500 000,00

2022-2027

Miasto Ełk
Gmina Ełk

2 000 000,00

2022-2027

Źródła finansowania

fundusze unijne
środki własne samorządu
fundusze norweskie

fundusze unijne
środki własne
fundusze norweskie
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Lp.

42

43

44

45

Zadanie
w m. Ełk.
Przebudowa drogi gminnej Mostołty (droga powiatowa 1864N ) Rymki - poprawa bezpieczeństwa ruchu transportu publicznego
(beneficjent: Powiat Ełcki).
Celem projektu jest przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowość
Rymki z drogą powiatową nr 1864N wraz z budową pętli autobusowej.
Obecnie droga po której kursują autobusy MZK (transport publiczny)
jest wąska na której utrudnione jest wymijanie się pojazdów. Długość
odcinka drogi 1,9km.
Budowa ścieżki rowerowej Baranki -Kolbego, budowa ścieżki wzdłuż
rzeki Ełk (beneficjent: Gmina Miasto Ełk)
Rozbudowa systemu tras rowerowych i ścieżek pieszo – rowerowych na
terenie Miasta Ełku (beneficjent: Gmina Miasto Ełk)
- budowa lub uzupełnienie istniejących wydzielonych dróg rowerowych
na głównych ciągach komunikacyjnych w mieście, tj. w ciągach ulic:
Wojska Polskiego, 11 Listopada, Michała Kajki, Gen. Tadeusza BoraKomorowskiego, Gen. Władysława Sikorskiego, Jarosława
Dąbrowskiego, Jana Kilińskiego, Suwalskiej, Ignacego Łukasiewicza,
Przemysłowej, Grajewskiej;
- wydzielenie pasów rowerowych w ciągach dróg uzupełniających, np.:
Tadeusza Kościuszki, Armii Krajowej, Gdańskiej, Targowej, Jana
Kochanowskiego, Emilii Plater, 11 Listopada;
- budowa całkowicie nowych połączeń pieszo-rowerowych, co najmniej
w następującym zakresie: między ulicami Jarosława Dąbrowskiego i
Jana Kilińskiego w ciągu ulic Kościuszki i Norwida, miedzy ulicami a
skrzyżowaniem ulic Krzemowej, Żelaznej i Towarowej z nową
przeprawą mostową przez rzekę Ełk, w ciągu ulicy Grajewskiej z
przejazdem przez ul. Jana Kilińskiego w obrębie skrzyżowania (ronda) z
ul. Przemysłową, między ulicami Wincentego Witosa i Gen.
Władysława Sikorskiego na wysokości skrzyżowania z ulicą Gen.
Tadeusza Bora-Komorowskiego.
Rozbudowa trasy rowerowej – poprawa dostępności Gminy Ełk z
ośrodkiem miejskim Ełk.
- budowa ścieżki rowerowej Barany – Chruściele, budowa ścieżki
rowerowej łączącej miejscowość Chruściele z miastem Ełk (styk granic
rozdzielających w m. Barany) w celu przejazdów codziennych

Jednostka realizująca

Szacunkowe koszty
PLN

Lata realizacji

Gmina Ełk

3 500 000,00

2022-2027

Miasto Ełk

7 300 000,00

2021-2029

fundusze unijne

Miasto Ełk

3 200 00,00

2022-2027

fundusze unijne
środki własne samorządu
fundusze norweskie

Gmina Ełk

4 500 000,00

2022-2027

fundusze unijne
środki własne
fundusze norweskie

Źródła finansowania

fundusze unijne
środki własne
fundusze norweskie
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Zadanie

Jednostka realizująca

Szacunkowe koszty
PLN

Lata realizacji

Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych w Ełku

300 000

2021

Źródła finansowania

mieszkańców, jak i turystycznych. Planowana przebieg ścieżki
rowerowej od granicy miasta do m. Barany po terenach należących do
Lasów Państwowych wzdłuż drogi gminnej , w m. Barany na zasadach
ogólnych , następnie za mostem odbicie w kierunku j. Ełckiego i
brzegiem do m. Chruściele łącząc się z istniejącą ścieżką rowerową
wzdłuż drogi powiatowej w m. Chruściele. Wyznaczenie i oznakowanie
jako szlaku rowerowego drogi gminnej prowadzącej do m. Szarek na
Górę Bunelkę.
46

Przebudowa kotłowni olejowej na gazową (wymiana pieca)

47

Przebudowa ok. 15 km dróg gminnych

Gmina Kalinowo

15 mln

2021-2027

48

Przebudowa i modernizacja dróg wraz z infrastrukturą na potrzeby
połączenia planowanego lotniska w Pisanicach

Gmina Kalinowo

30 mln

2021-2027

49

Termomodernizacja budynków

Gmina Kalinowo

5 mln

2021-2027

50

Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy

Gmina Kalinowo

5 mln

2021-2027

Gmina Ełk

238 000

2017-2021

Gmina Ełk

623 000

2017-2021

Gmina Ełk

870 000

2017-2021

Gmina Ełk
Gmina Ełk
Gmina Ełk
Gmina Ełk
Gmina Ełk
Gmina Ełk
Gmina Ełk
Gmina Ełk
Gmina Ełk

300 000
200 000
400 000
2 370 000
3 226 000
5 694 784
1 482 062
2 150 540
3 226 000

2021-2022
2021-2022
2021-2022
2021-2022
2019-2021
2019-2021
2020-2023
2020-2023
2019-2021

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości
Nowa Wieś Ełcka
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości
52
Woszczele
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości
53
Mrozy Wielkie
54
Przebudowa drogi gminnej w m. Mąki
55
Przebudowa drogi gminnej w m. Buczki
56
Przebudowa drogi gminnej Judziki – Lepaki Małe
57
Przebudowa drogi gminnej Barany - Malczewo
58
Przebudowa drogi gminnej Małkinia - Woszczele
59
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ełk Osada
60
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mrozy Wielkie
61
Przebudowa drogi gminnej Tracze - Karbowskie
62
Przebudowa drogi gminnej Sordachy – Regielnica
Gospodarowanie wodami
Budowa parku rekreacyjno - wypoczynkowego wraz z przystanią
63
kajakową nad Jeziorem Ełckim przy ujściu rzeki Ełk.(beneficjent: Gmina
51

Miasto Ełk

1 400 000,00

2022-2030

Własne
WFOŚiGW, NFOŚiGW, środki
unijne, środki własne
WFOŚiGW, NFOŚiGW, środki
unijne, środki własne
WFOŚiGW, NFOŚiGW, środki
unijne, środki własne
WFOŚiGW, NFOŚiGW, środki
unijne, środki własne
Środki unijne, RPOW-M,
środki własne
Środki unijne, RPOW-M,
środki własne
Środki unijne, RPOW-M,
środki własne
Środki własne
Środki własne
Środki własne
Środki własne, FDS
Środki własne, FDS
Środki własne, FDS
Środki własne, FDS
Środki własne, FDS
Środki własne, FDS

fundusze unijne
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64

65

Zadanie
Miasto Ełk)
Teren obecnie nie jest zabudowany, wykorzystywany jest na dziko jako
slip i przystań dla kajakarzy, którzy spływają rzeką Ełk do Jeziora
Ełckiego. Przedsięwzięcie to jest podzielone na dwie lokalizacje,
ponieważ są to tereny położone blisko siebie, a każdy z nich spełnia
warunki do różnych funkcji. Teren po prawej stronie ujścia rzeki jest
dogodny z punktu widzenia odbioru i transportu kajaków. Brakuje tam
jednak miejsca i warunków do stworzenia strefy wypoczynkowej
dlatego miejsce z infrastrukturą wypoczynkową zostanie stworzone po
lewej stronie ujścia rzeki. Teren znajdujący się po lewej stronie (przy
Centrum Edukacji Ekologicznej) posiada gotową dokumentację
techniczną i wydane pozwolenie na budowę. Zakres rzeczowy dla
terenu rekreacyjnego: elementy rekreacji ogólnej, elementy
wypoczynku, ciągi piesze, podesty wypoczynkowe i siedziska, pergola z
roślinnością pnącą, altana, mała architektura, tereny zielone, stoły
piknikowe, przystań kajakowa w formie pomostu pływającego,
oświetlenie, monitoring wizyjny. Dla terenu znajdującego się po prawej
stronie wydany jest mpzp, który dopuszcza planowany zakres
inwestycji: pomost do slipowania oraz dojazd dla samochodów
transportujących sprzęt.
Zagospodarowanie północnego plosa brzegu Jeziora Ełckiego dla
rozwoju ekoturystyki (beneficjent: Gmina Miasto Ełk)
Jezioro Ełckie dzieli się na trzy części: południową, środkową oraz
północną. Brzeg północnego plosa Jeziora Ełckiego jest najsłabiej
zagospodarowany i urządzony. Jest to najbardziej dostępna część z
punktu widzenia użytkowników i mieszkańców miasta, ponieważ
położona jest w samym centrum Ełku. Jednak oprócz ścieżki pieszo –
rowerowej położonej na pewnym odcinku brzegu nie występuje tam
żadna infrastruktura rekreacyjno – wypoczynkowa. Teren komunalny,
który wymaga zagospodarowania i urządzenia pod potrzeby
mieszkańców tej części miasta oraz turystów obejmuje powierzchnię ok
0,5995 ha. Jest to teren na którym planowane jest wybudowanie
pomostu, stanicy wodnej, slipów oraz miejsc dla wędkarzy.
Koncepcja zagospodarowania doliny rzeki Ełk do rozwoju ekoturystyki
(beneficjent: Gmina Miasto Ełk)
Przedsięwzięcie ma na celu aktywizację terenów komunalnych obecnie
niezagospodarowanej doliny rzeki Ełk na długości od dzikiej plaży "żółte

Jednostka realizująca

Szacunkowe koszty
PLN

Lata realizacji

Źródła finansowania
środki własne samorządu
fundusze norweskie

Miasto Ełk

2 000 000,00

2022-2030

fundusze unijne
środki własne samorządu
fundusze norweskie

Miasto Ełk

900 000,00

2022-2030

fundusze unijne
środki własne samorządu
fundusze norweskie
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Lp.

66

Zadanie
piaski" do ujścia rzeki Ełk. Odwracając miasto ku rzece uzyskana
zostanie przestrzeń miejska atrakcyjna do życia, o wysokiej jakości
środowiska przyrodniczego, z dużym udziałem terenów zieleni,
dostępnych, dobrze skomunikowanych i powiązanych ze strukturą
miasta. Obecnie rzeka Ełk pomimo braku zagospodarowania jej
brzegów jest w pewnym stopniu wykorzystywana turystycznie,
utworzone są dzikie plaże, organizowane są spływy kajakowe. Zatem
potencjał i zapotrzebowanie na jej wykorzystanie jest, jednak brakuje
tam infrastruktury okołoturystycznej przystani, slipów, plaż, miejsc
wypoczynku, a także ścieżek pieszych i rowerowych, które byłyby
połączone z promenadą ełcką, a także nowopowstałymi ścieżkami
rowerowymi przy ujściu rzeki Ełk. Dolina rzeki Ełk posiada ogromne
walory przyrodnicze dlatego koncepcja aktywizacji tych terenów musi
uwzględniać ich poszanowanie oraz ochronę. Przedsięwzięcie wymaga
realizacji następujących zadań:
• Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej przedmiotowego
obszaru;
• Przygotowanie koncepcji zagospodarowania doliny rzeki Ełk z
uwzględnieniem funkcji rekreacyjnych oraz ochrony przyrody doliny
rzeki (z uwzględnieniem przeprowadzenia konsultacji społecznych);
• Wykonanie dokumentacji technicznej i pozyskanie niezbędnych
uzgodnień, pozwoleń i decyzji.
Zagospodarowanie rzeki Ełk do rozwoju ekoturystyki (beneficjent:
Gmina Miasto Ełk)
Rzeka Ełk stanowi jeden z potencjałów rozwoju miasta oraz gminy Ełk,
który w chwili obecnej wykorzystywany jest w bardzo małym zakresie.
Obok Jeziora Ełckiego rzeka jest tym elementem, który łączy miejski
obszar funkcjonalny Ełk. Zagospodarowanie oraz udostępnienie
mieszkańcom i turystom doliny w całym jej przebiegu na terenie gminy
oraz miasta zwiększy konkurencyjność całego obszaru. Przedsięwzięcie
zakłada zapewnieniem dostępu do nabrzeży, stworzenia przyjaznych i
atrakcyjnych miejsc do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Ełku
oraz turystów, a także kajakarzy którzy od lat korzystają z rzeki,
połączenia terenów nadrzecznych z terenami zielonymi położonymi w
głębi struktury miejskiej, a także zintegrowanie istniejącej promenady
pieszo - rowerowej nad jeziorem Ełckim z nowoprojektowaną ścieżką
rowerową wzdłuż rzeki Ełk. Inwestycja obejmie szczególnie te miejsca,

Jednostka realizująca

Szacunkowe koszty
PLN

Lata realizacji

Miasto Ełk

4 300 000,00

2022-2030

Źródła finansowania

fundusze unijne
środki własne samorządu
fundusze norweskie
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Lp.

67

68

69

70
71

Zadanie
które już w chwili obecnej są wykorzystywane bez żadnej
infrastruktury. Zakres obejmie elementy zaprojektowane w ramach
przedsięwzięcia …, m.in.: budowa stanicy wodnej (pomost do
slipowania kajaków i innego sprzętu pływającego, plaża, miejsce
wypoczynku, wiata grillowa ze stołami i ławami), droga dojazdowa
przystosowana do samochodów dostarczających i odbierających sprzęt
wodny, utworzenie kąpieliska w miejscu dziko utworzonej plaży, ścieżka
rowerowa od placu Jana Pawła II do mostu w ul. Suwalskiej.
Przekształcenie dwóch stawów przy ulicy Parkowej w po wierzchniowe zbiorniki infiltracyjno -retencyjne, celem adaptacji do
zmian klimatu i zachowanie bioróżnorodności.(beneficjent: Gmina
Miasto Ełk)
Poprawa warunków wodnych na os. Grunwaldzkim (beneficjent: Gmina
Miasto Ełk)
Przedsięwzięcie dotyczy rewitalizacja rowów odwadniających z
podłączeniem do kanalizacji deszczowej.
Park Wodny w ogrodzie CEE (beneficjent: Gmina Miasto Ełk / Centrum
Edukacji Ekologicznej w Ełku)
Zakres rzeczowy dotyczy utworzenia przestrzeni, w której będzie
można zapoznać się z zagadnieniem retencjonowania i wykorzystania
wody opadowej, poznać zasady działania urządzeń hydrotechnicznych,
dowiedzieć się jaką funkcję pełnią ogrody deszczowe, a także jak
działają takie urządzenia jak: turbina Peltona, 2x turbina Peltona, śruba
Archimedesa, Pompa Abisynka, pompa grzybkowa, koło młyńskie,
zastawka.
Działania mające na celu modernizację rowów melioracyjnych i
zwiększenie retencji wodnej
Modernizacja infrastruktury turystycznej przy rzece w Sypitkach

Gospodarka wodno – ściekowa
Dotacje dla osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni
72
ścieków
Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej. Planowane działania
73
dotyczą przebudowy 5-ciu przepompowni ścieków w miejscowości
Stare Juchy
Budowa sieci wodociągowych na terenach rozproszonych o dł. ok 18
74
km. Dotyczy miejscowości Orzechowo, Gorło, kolonie Skomack Wielki

Jednostka realizująca

Szacunkowe koszty
PLN

Lata realizacji

Miasto Ełk

700 000,00

2023-2024

Miasto Ełk

1 500 000,00

2022-2030

fundusze unijne
środki własne samorządu
fundusze norweskie

Miasto Ełk

300 000,00

2022-2030

fundusze unijne
środki własne samorządu
fundusze norweskie

Gmina Kalinowo

6 mln

2021-2027

Gmina Kalinowo

5 mln

2021-2027

Powiat ełcki

70 000

2021-2025

Środki własne

Gmina Stare Juchy

500.000,00

2023-2024

Fundusze unijne

Gmina Stare Juchy

2.520.000,00

2025-2029

Fundusze unijne

Źródła finansowania

fundusze unijne
środki własne samorządu

WFOŚiGW, NFOŚiGW, środki
unijne, środki własne
WFOŚiGW, NFOŚiGW, środki
unijne, środki własne
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75

76

Zadanie
„Modernizacja i doposażenie flotacyjnej podczyszczalni ścieków
przemysłowych i odcieków ze składowiska odpadów komunalnych z
terenu PGO „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. w Siedliskach”
Przedsiębiorstwa zajmujące się zagospodarowaniem odpadów, w
związku z dynamicznymi zmianami dotyczącymi ochrony środowiska w
naszym kraju, zobowiązane są do ciągłego podnoszenia standardów
swojej działalności, a także poszukiwania nowych innowacyjnych
rozwiązań technologicznych. Które będą miały bezpośredni wpływ na
faktyczny wzrost odpowiedzialności za działa proekologiczne.
Jednym z obszarów takiej działalności na którym Przedsiębiorstwo
chce się skupić jest poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej.
Obecnie:
Ścieki technologiczne, pochodzące z procesu intensywnej stabilizacji
tlenowej odpadów biodegradowalnych i odpadów zielonych i z placu
waloryzacji kompostu oraz odcieki z zamkniętego składowiska
odpadów komunalnych i z eksploatowanej kwatery odpadów
balastowych kierowane są do flotacyjnej podczyszczalni ścieków.
Po poddaniu ścieków procesowi oczyszczania zrzucane są do
kanalizacji gminnej a następnie trafiają bezpośrednio do oczyszczalni
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ełku.
Cele do osiągnięcia:
1) Modernizacja istniejącej flotacyjnej podczyszczani ścieków i
doposażenie w nowe urządzenia do biologicznego oczyszczanie
ścieków, w procesie oczyszczania tlenowego oraz beztlenowego.
2) Ograniczenie do minimum, zrzutu ścieków z Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach do kanalizacji.
3) Stworzenie gospodarki wodno-kanalizacyjnej o obiegu
zamkniętym.
4) Ponowne wykorzystanie oczyszczonej wody na potrzeby
Przedsiębiorstwa.
Inwestycje PWiK sp.z o.o.:
− Przebudowa części biologicznej Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi
Ełckiej;
− Remont kolektora odprowadzającego oczyszczone ścieki komunalne
z Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej do rzeki Ełk;
− Modernizacja zamkniętych komór fermentacyjnych
− Remont otwartych basenów fermentacyjnych ;

Szacunkowe koszty
PLN

Lata realizacji

Miasto Ełk

3 000 000,00

Przewidywany okres
realizacji, w latach
2023-2025

PWiK sp. z o.o

5 000 000,00

2021-2029

Jednostka realizująca

Źródła finansowania

Stan przygotowania
projektu:
etap wstępny,
opracowanie koncepcji,

środki własne PWiK
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Lp.

77

78

79

Zadanie
− Modernizacja sieci wod. – kan. na terenie Oczyszczalni Ścieków w
Nowej Wsi Ełckiej;
− Modernizacja sieci cieplnej na terenie Oczyszczalni Ścieków w
Nowej Wsi Ełckiej;
− Modernizacja sieci komunikacyjnej i automatyki części osadowej
Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej;
− Modernizacja rozdzielni głównej nN w Oczyszczalni Ścieków w
Nowej Wsi Ełckiej;
− Budowa wysokowydajnego łącza komunikacyjnego do Oczyszczalni
Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej.
Inwestycje PWiK sp.z o.o.:
− Eliminacja wodociągów azbestocementowych;
− Uzbrojenie osiedli mieszkaniowych;
− Przebudowa sieci tranzytowej.
Inwestycje PWiK sp.z o.o.:
− Modernizacja i przebudowa systemu tłocznego transportu ścieków;
− Uzbrojenie osiedli mieszkaniowych;
− Budowa sieci tranzytowych w ramach poszerzenia granic miasta;
− Modernizacja RGnN P2 .
Planowane inwestycje przez PWiK sp. z o.o.:
− Modernizacja pompowni III°
− Budowa pompowni rezerwowej
− Likwidacja i budowa nowych studni głębinowych
− Przebudowa zasilania studni głębinowych
− Modernizacja rurociągów i armatury wody surowej
− Remonty zbiorników wody czystej
− Remonty filtrów
− Budowa wysokowydajnego łącza komunikacyjnego do Stacji
Uzdatniania Wody
− Modernizacja systemu komunikacji pomiędzy studniami
głębinowymi a Stacją Uzdatniania Wody, zastosowanie technologii
5G

80

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie

81
82

Budowa sieci wodociągowej w m. Regiel
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obrębie Szeligi Buczki

Jednostka realizująca

Szacunkowe koszty
PLN

Lata realizacji

Źródła finansowania

PWiK sp. z o.o

12 000 000,00

2021-2029

środki własne PWiK

PWiK sp. z o.o

8 000 000,00

2021 – 2029

środki własne PWiK

3 000 000,00

2022 - 2029

środki własne PWiK

Gmina Kalinowo

6 mln

2021-2017

Gmina Ełk
Gmina Ełk

1 250 000
250 000

2022-2023
2022

PWiK sp. z o.o

WFOŚiGW, NFOŚiGW, środki
unijne, środki własne
Środki własne
Środki własne
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Lp.

Zadanie

Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
83
Usuwanie wyrobów zawierających azbest
Zaopatrzenie mieszkańców miasta w materiały informacyjne: ulotki,
broszury, naklejki na pojemniki, materiały reklamowe, mając na
uwadze zdobycie wiedzy o zasadach prawidłowego postępowania z
84
odpadami, ze szczególnym naciskiem na selektywne zbieranie
odpadów, co przyczyni się do zwiększenia poziomów
recyklingu.(beneficjent: Gmina Miasto Ełk)
Filmy edukacyjne dot. prawidłowej segregacji, celem zwiększania
85
świadomości ludzi odnośnie prawidłowej segregacji.(beneficjent:
Gmina Miasto Ełk)
Przeprowadzanie zajęć edukacyjnych skierowanych do młodego
pokolenia (uczniów szkół podstawowych), które jest istotnym ogniwem
86
w przekazywaniu zdobytej wiedzy w swoich rodzinach.(beneficjent:
Gmina Miasto Ełk)
Konkurs plastyczny „Wiem jak segregować”. Przedmiotem konkursu
87
będzie wykonanie plakatu przedstawiającego prawidłowe zasady
segregacji odpadów.(beneficjent: Gmina Miasto Ełk)
88
Szkolenia pracowników administracji.(beneficjent: Gmina Miasto Ełk)
Prowadzenie dedykowanej strony internetowej www.czystyelk.pl oraz
89
aplikacji „Ełk Segreguje” dot. prawidłowej segregacji odpadów
komunalnych.(beneficjent: Gmina Miasto Ełk)
„Modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadów komunalnych poprzez doposażenie instalacji w dodatkowe
maszyny i urządzenia” - Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „EkoMAZURY”
Modernizacja będzie polegać na:
1) Doposażeniu linii technologicznej sortowania odpadów
komunalnych w celu optymalizacji procesu mechanicznego
90
przetwarzania odpadów.
2) Zwiększeniu przepustowości linii technologicznej, tym samym
zwiększeniu efektywności procesu sortowania, tj. zwiększeniu
ilości odzyskiwanych frakcji surowcowych przeznaczonych do
recyklingu.
3) Dostosowanie linii technologicznej do sortowania odpadów
zbieranych selektywnie,

Jednostka realizująca

Szacunkowe koszty
PLN

Lata realizacji

Gmina Stare Juchy

-

2021-2032

Miasto Ełk

5 000,00

2021-2025

środki własne

Miasto Ełk

2 500,00

2021-2025

środki własne

Miasto Ełk

20 000,00

2021-2025

środki własne

Miasto Ełk

2 000,00

2021

środki własne

Miasto Ełk

3 000,00

2021-2025

środki własne

Miasto Ełk

8 000,00

2021-2025

środki własne

Miasto Ełk

9 000 000,00

Przewidywany okres
realizacji 2021 r.

Źródła finansowania
NFOŚiGW / środki własne

z NFOŚiGW
oraz środków własnych
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Zadanie

Jednostka realizująca

Szacunkowe koszty
PLN

Lata realizacji

Źródła finansowania

w tym odpadów zielonych i biodegradowalnych.
Celem realizacji niniejszego zamówienia jest zwiększenie efektywności
procesu sortowania poprzez poprawę płynności procesu sortowania,
zwiększenia liczby frakcji surowcowych odzyskiwanych w sposób
automatyczny, co w rezultacie przyczyni się do zwiększenia ilości
odzyskiwanych frakcji surowcowych kierowanych do recyklingu.
50 000

2021

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych w Ełku
Gmina Kalinowo

50 000

2022-2025

WFOŚiGW

93

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Gmina Ełk

-

2021

WFOŚiGW

94

Likwidacja dzikich składowisk odpadów

Gmina Ełk

40 000

2021-2025

Środki własne

Miasto Ełk

40 000,00

2022-2030

fundusze unijne
środki własne samorządu
fundusze norweskie

Miasto Ełk

700 000,00

2022-2030

fundusze unijne
środki własne samorządu
fundusze norweskie

Miasto Ełk

500 000,00

2022-2030

fundusze unijne
środki własne samorządu
fundusze norweskie

Miasto Ełk

200 000,00

2022-2030

fundusze unijne
środki własne samorządu
fundusze norweskie

91

Zakup pojemników na odpady

92

Zasoby przyrodnicze
Rozwój infrastruktury Centrum Edukacji Ekologicznej (beneficjent:
Gmina Miast Ełk) Utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej wzdłuż
Jeziora Ełckiego i rzeki Ełk wzdłuż budowanych i już wybudowanych
ścieżek pieszo-rowerowych na ternie miasta oraz gminy (beneficjent:
Gmina Miasto Ełk / Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku). Ścieżka
95
edukacyjno - przyrodnicza wzdłuż jeziora Ełckiego i rzeki Ełk. Celem
utworzenia ścieżki oprócz walorów rekreacyjnych to poszerzenie
wiedzy o roślinach i zwierzętach żyjących w tych środowiskach.
Powstaną dwie ścieżki edukacyjne. Opracowane zostaną tablice
informacyjne i ustawione w 12 miejscach.
„Ścieżki zdrowia” przy szpitalu miejskim w Ełku (beneficjent: ProMedica Sp. z o.o. w Ełku)
96
Przedsięwzięcie przewiduje utworzenie w przyszpitalnym parku tzw.
"ścieżki zdrowia" dla pacjentów Pododdziału Rehabilitacji
Kardiologicznej oraz innych pacjentów placówki.
Park kieszonkowy na ul. Tuwima (beneficjent: Gmina Miasto Ełk)
97
Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę parku na nieurządzonym
terenie o pow. ok. 2000 m2 (mała architektura oraz zieleń).
Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnych poprzez budowę
zielonych przystanków w Ełku (beneficjent: Gmina Miasto Ełk)
98
Zakres przedsięwzięcia: realizacja 10 zielonych przystanków w bardzo
ruchliwych częściach miasta Ełk: dachy roślinne i ściany z zimozielonych
lub kolorowo kwitnących pnączy, ponad 10 m2 zielonego dachu i 9 m2

Własne
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Zadanie

Jednostka realizująca

Szacunkowe koszty
PLN

Lata realizacji

Miasto Ełk

470 000,00

2022-2023

fundusze unijne
środki własne samorządu
fundusze norweskie

Miasto Ełk

120 000,00

2023

fundusze unijne
środki własne samorządu
fundusze norweskie

Miasto Ełk

272 000,00

2021-2022

fundusze unijne
środki własne samorządu
fundusze norweskie

Miasto Ełk

30 000,00

2022

fundusze unijne
środki własne samorządu
fundusze norweskie

Miasto Ełk

280 000,00

2022-2023

fundusze unijne
środki własne samorządu
fundusze norweskie

Źródła finansowania

roślinnej ściany z pnączy na każdym z przystanków

99

100

101

102

103

Wspieranie pro-ekologicznych postaw społeczeństwa MOF Ełku
(beneficjent: Gmina Miasto Ełk/CEE w Ełku) EKOEłk - edukacja
ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych w Ełku: w ramach
przedsięwzięcia przewidziane są zajęcia edukacyjne, organizacja imprez
turystyczno – przyrodniczych, realizacja eko-graffiti przez Centrum
Edukacji Ekologicznej dla całego MOF Ełk. Około 7 000 uczestników
rocznie.
Wspieranie pro-ekologicznych postaw społeczeństwa MOF Ełku
(beneficjent: Gmina Miasto Ełk/CEE w Ełku. Kampania picia ełckiej
wody z kranu: #kranujesz: kampania polega na organizacji w Centrum
Edukacji Ekologicznej interaktywnych przedstawień edukacyjnych dla
przedszkolaków „Wędrówki Kropelki”, które poprzez zabawę
wprowadzą dzieci w zagadnienia związane z ochroną akwenów
wodnych i ich otoczenia, a także uczą racjonalnego gospodarowania
zasobami naturalnymi.
Wspieranie pro-ekologicznych postaw społeczeństwa MOF Ełku
(beneficjent: Gmina Miasto Ełk/CEE w Ełku. Kampania „Zero waste”: w
dosłownym tłumaczeniu „brak śmieci” lub „brak marnowania”, to idea
zgodnie z którą człowiek stara się generować jak najmniej odpadów, a
tym samym nie zanieczyszczać środowiska, w ramach kampanii zostaną
zorganizowane warsztaty dotyczące prawidłowych nawyków
zakupowych oraz warsztaty wytwarzania naturalnych kosmetyków i
środków czystości.
Wspieranie pro-ekologicznych postaw społeczeństwa MOF Ełku
(beneficjent: Gmina Miasto Ełk/CEE w Ełku. Kampania „Śmieci oddajesz
- drzewko dostajesz“: ideą akcji będzie przypomnienie jak ważna jest
segregacja, szczególnie elektroodpadów, które zawierają liczne
substancje szkodliwe oraz trujące, za oddanie elektroodpadów
mieszkańcy będą otrzymywali sadzonkę drzewka, działania niezbędne
do realizacji przedsięwzięcia to: zakup sadzonek wraz z workami na
drzewka, a także druk ulotek i plakatów.
Wspieranie pro-ekologicznych postaw społeczeństwa MOF Ełku
(beneficjent: Gmina Miasto Ełk/CEE w Ełku. Aktywizacja społeczeństwa
na rzecz ochrony zasobów wodnych miasta Ełk: w ramach kampanii
zostanie zorganizowane spotkanie Poznaj Jezioro Ełckie, szkolenia
nauczycieli, międzyszkolny konkurs wiedzy „Przyroda Ziemi Ełckiej”,
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104

105

Zadanie
konkurs plastyczny z okazji Światowego Dnia Wody „Woda oczami
dziecka”, wakacyjna gra miejska „Nie lej wody, zagraj!”.
Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu
Europejski Tydzień Zrównoważonego transportu odbywa się corocznie
w dniach od 16 do 22 września. Celem kampanii przeprowadzone w
Ełku będzie zachęcenie mieszkańców miasta do zmiany niekorzystnych
dla zdrowia i środowiska naturalnego przyzwyczajeń i wybrania
alternatywnych, ekologicznych środków podróżowania: chodzenia
pieszo, jazdy na rowerze, korzystania z komunikacji miejskiej. W
ramach kampanii odbędą się następujące działania:
- „Korzystam z MZK” – mieszkańcy, którzy w danym tygodniu zamiast
auta wybiorą transport komunikacją miejską, zostaną nagrodzeni
- „Dzień bez samochodu” bezpłatny przejazd komunikacją miejską za
okazaniem dowodu rejestracyjnego, wszystkie osoby, które pozostawią
w domu swoje samochody będą uprawnione wraz z rodzinami do
darmowych przejazdów komunikacją miejską
- "Przyrodniczy rajd rowerowy " - propagowanie aktywnego spędzania
czasu wolnego, wybranie alternatywnych, ekologicznych środków
podróżowania
- „Turniej rowerowy” – możliwość zmierzenia się uczniów z
zagadnieniami dotyczącymi zasad ruchu drogowego oraz sprawdzenie
umiejętności poruszania się w ruchu miejskim, w ogrodzie Centrum
Edukacji Ekologicznej uczniowie klas IV-VIII pokonają tor przeszkód oraz
przemierzą określoną trasę z zastosowaniem się do znaków poziomych
i pionowych, uczestnicy miło spędzą czas i jednocześnie sprawdzą
umiejętność prawidłowego uczestnictwa w ruchu miejskim.
Centrum wiedzy o wodzie w Centrum Edukacji Ekologicznej
(beneficjent: Gmina Miasto Ełk / Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku)
W Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku zostanie stworzona
infrastruktura popularyzująca ekoedukację. Miejsce to będzie
przekazywało w sposób przystępny wiedzę o funkcjonowaniu
ekosystemów wodnych oraz roli jaką te ekosystemy odgrywają w
krajobrazie ekologicznym. Zakres przedsięwzięcia: wyposażenie sal
edukacyjnych (remont sal, zakup sprzętu komputerowego, i
multimedialnego, zakup zestawów walizkowych, krzeseł, mebli do
stanowisk komputerowych oraz przechowywania zestawów
walizkowych), rozbudowa Muzeum Jeziora (zakup akwariów, sprzętów

Jednostka realizująca

Szacunkowe koszty
PLN

Lata realizacji

Miasto Ełk

84 000,00

2022-2027

fundusze unijne
środki własne samorządu
fundusze norweskie

Miasto Ełk

1 100 000,00

2022-2030

fundusze unijne
środki własne samorządu
fundusze norweskie

Źródła finansowania
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106

107

108

109

Zadanie
filtrujących, aranżacja ekspozycji, tablice informacyjne, remont wnętrza
– podłogi, ściany, oświetlenie), aranżacja i rozbudowa tarasu do
obserwacji (zadaszenie tarasu, obudowa ścian ze szklanych paneli,
aranżacja wnętrza zabudowanego tarasu, zakup sprzętu optycznego,
zakup tablic edukacyjnych), zakup pomostu modułowego wraz z
przygotowaniem terenu i montażem.
Interaktywne kioski przyrody w ogrodzie CEE (beneficjent: Gmina
Miasto Ełk / Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku)
Zakres przedsięwzięcia obejmuje zakup i montaż infokiosków
zewnętrznych, w których będą zainstalowane aplikacje do oznaczania
roślin i ptaków. Infokioski uatrakcyjnią ogród Centrum Edukacji
Ekologicznej w Ełku, a także połączą rekreację z edukacją.
Geologiczne dzieje Ełku (beneficjent: Gmina Miasto Ełk / Centrum
Edukacji Ekologicznej w Ełku)
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje stworzenie przestrzeni, w
której mieszkańcy miasta oraz turyści będą mogli przybliżyć informacje
na temat geologicznych dziejów naszego regionu. Elementy
wyposażenia tej przestrzeni to: budowa pomostu za ogrodem CEE,
budowa zadaszonej wiaty, zewnętrzna makieta geologiczna naszego
regionu, przesuwna plansza edukacyjna, zakup nośnika
multimedialnego, transparentnych kajaków oraz podwodnego drona.
Park Praw Natury w CEE (beneficjent: Gmina Miasto Ełk / Centrum
Edukacji Ekologicznej w Ełku)
Przedsięwzięcie polega na wykonaniu interaktywnej wystawy
pozwalającej się poznawać i bawić się zasadami, które rządzą przyrodą.
Elementy wyposażenia: magiczne koło, dysk Benhama, tuby
akustyczne, kołyska Newtona, dotknij i zgadnij, peryskop, cymbały,
gong, wir wodny.
Akcje związane z edukacją ekologiczna w szerokim zakresie

Jednostka realizująca

Szacunkowe koszty
PLN

Lata realizacji

Miasto Ełk

200 000,00

2022-2030

fundusze unijne
środki własne samorządu
fundusze norweskie

Miasto Ełk

300 000,00

2022-2030

fundusze unijne
środki własne samorządu
fundusze norweskie

Miasto Ełk

200 000,00

2022-2030

fundusze unijne
środki własne samorządu
fundusze norweskie

Gmina Ełk

10 000

2021

Gmina Stare Juchy

850.000

2022-2023

Źródła finansowania

Środki własne

Zagrożenia poważnymi awariami
110

Zakup samochodu pożarniczo-ciężarowego

111

Zakup wozów bojowych dla OSP

Gmina Kalinowo

2 mln

2021-2027

112

Doposażenie w sprzęt OSP

Gmina Kalinowo

2 mln

2021-2027

NFOŚiGW / środki własne
WFOŚiGW, NFOŚiGW,
fundusze unijne, środki
własne
WFOŚiGW, NFOŚiGW,
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Jednostka realizująca

Szacunkowe koszty
PLN

Lata realizacji

113

Zakup wozów bojowych dla OSP

Gmina Ełk

1,3 mln

2024-2026

114

Doposażenie w sprzęt OSP

Gmina Ełk

235 000

2022-2025

115

Budowa budynku OSP Straduny

Gmina Ełk

2 mln

2024-2027

Źródła finansowania
fundusze unijne, środki
własne
WFOŚiGW, NFOŚiGW,
fundusze unijne, środki
własne
WFOŚiGW, NFOŚiGW,
fundusze unijne, środki
własne
WFOŚiGW, NFOŚiGW,
fundusze unijne, środki
własne

Objaśnienia: zadania określone na podstawie ankiet;
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