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Załącznik nr 2. Harmonogram realizacji zadań własnych wraz z ich finansowaniem  
Obszar 

interwencji 
Zadanie 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacunkowe koszty zadania w tys. zł  Źródła 
finansowania  

Dodatkowe informacje 
o zadaniu 2021 2022 2023 2024 2025 Razem 

Ochrona 
klimatu  
i jakości 
powietrza 

1. Edukacja ekologiczna w 
zakresie jakości 
powietrza oraz promocja 
zasad efektywności 
energetycznej, a także 
kształtowanie 
prawidłowych zachowań 
dotyczących szkodliwości 
spalania odpadów oraz 
paliw niskiej jakości w 
piecach i kotłach 
indywidualnych 

Powiat ełcki 
Zadanie ciągłe 

 
Zadanie ciągłe 

Zadanie realizowane w 
ramach zaistniałej 

potrzeby 

2. Modernizacja, likwidacja 
lub wymiana 
konwencjonalnych 
źródeł ciepła na 
niskoemisyjne w 
budynkach mieszkalnych, 
publicznych i innych 

Powiat ełcki 70 70 

Środki unijne, 
środki własne, 

środki 
prywatne  

 

3. Poprawa efektywności 
energetycznej (w tym 
termomodernizacja) w 
budynkach oraz 
kompleksowe 
zarządzanie energią w 
budynkach publicznych, 
w tym audyty 
energetyczne 

Powiat ełcki 100 100 

Środki unijne, 
środki własne, 

środki 
prywatne 

 

4. Budowa i przebudowa 
dróg powiatowych 

Powiat ełcki 5000 
Zadanie 

5000 

Środki unijne, 
środki własne, 

środki 
prywatne 

Zadanie realizowane w 
ramach zaistniałej 

potrzeby 

5. Rozwój transportu 
rowerowego w tym 
rozbudowa spójnego 
systemu dróg i ścieżek 
rowerowych, ciągów 

Powiat ełcki 1000 1000 

Środki unijne, 
środki własne, 

środki 
prywatne 

Zadanie realizowane w 
ramach zaistniałej 

potrzeby 
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Obszar 
interwencji 

Zadanie 
Podmiot 

odpowiedzialny 

Szacunkowe koszty zadania w tys. zł  Źródła 
finansowania  

Dodatkowe informacje 
o zadaniu 2021 2022 2023 2024 2025 Razem 

pieszo-rowerowych wraz 
z infrastrukturą 
towarzyszącą 

6. Poprawa funkcjonowania 
systemu komunikacji 
publicznej, m.in. 
budowa, przebudowa 
chodników, zatok 
autobusowych, 
postojowych, centrów 
przesiadkowych, węzłów 
multimodalnych, 
parkingów P&R itp. 

Powiat ełcki 2000 2000 

Środki unijne, 
środki własne, 

środki 
prywatne 

Zadanie realizowane w 
ramach zaistniałej 

potrzeby 

Zagrożenia 
hałasem 

7. Prowadzenie edukacji 
ekologicznej dot. klimatu 
akustycznego: w zakresie 
szkodliwości hałasu oraz 
promowania ruchu 
pieszego, jazdy na 
rowerze i transportu 
publicznego 

Powiat ełcki Zadanie ciągłe  Zadanie ciągłe 
Zadanie realizowane w 

ramach zaistniałej 
potrzeby 

8. Stosowanie zabezpieczeń 
przeciwhałasowych np. 
ekranów 
dźwiękochłonnych, 
przekryć akustycznych, 
wałów ziemnych i 
przekopów) i 
utrzymywanie 
nawierzchni w dobrym 
stanie technicznym 

Powiat ełcki 1000 1000 Zadanie ciągłe 
Zadanie realizowane w 

ramach zaistniałej 
potrzeby 

9. Wprowadzanie 
ograniczeń prędkości 
ruchu na terenach 
zabudowanych oraz 
inteligentnego 
sterowania ruchem 

Powiat ełcki 1000 1000 

Środki unijne, 
środki własne, 

środki 
prywatne 

Zadanie realizowane w 
ramach zaistniałej 

potrzeby 

10. Stosowanie Powiat ełcki 1000 1000 Środki unijne, Zadanie realizowane w 
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Obszar 
interwencji 

Zadanie 
Podmiot 

odpowiedzialny 

Szacunkowe koszty zadania w tys. zł  Źródła 
finansowania  

Dodatkowe informacje 
o zadaniu 2021 2022 2023 2024 2025 Razem 

nowoczesnych 
nawierzchni 
niskohałasowych, w 
przypadku remontów  
i przebudów odcinków 
drogowych 

środki własne, 
środki 

prywatne 

ramach zaistniałej 
potrzeby 

11. Wprowadzanie 
ograniczeń emisji hałasu 
na obszarach i akwenach 
cennych przyrodniczo 

Powiat ełcki Zadanie ciągłe  Zadanie ciągłe 
Zadanie realizowane w 

ramach zaistniałej 
potrzeby 

Pola 
elektromagn
etyczne 

12. Przyjmowanie zgłoszeń 
instalacji które emitują 
pole elektromagnetyczne  

           Powiat ełcki Zadanie ciągłe  Zadanie ciągłe 
Zadanie realizowane w 

ramach zaistniałej 
potrzeby 

Gospodarow
anie wodami  

13. Prowadzenie działań 
edukacyjnych 
propagujących 
mikroinstalacje do 
gromadzenia i 
przetrzymywania wody 

Powiat ełcki Zadanie ciągłe  Zadanie ciągłe 
Zadanie realizowane w 

ramach zaistniałej 
potrzeby 

Gospodarka 
wodno-
ściekowa  

14. Rozbudowa i 
modernizacja sieci 
kanalizacyjnej, w tym 
rozbudowa sieci 
kanalizacji deszczowej (w 
ramach budowy sieci 
kanalizacji deszczowej 
wzdłuż dróg) – dotacje 
dla osób fizycznych na 
budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków  

Powiat ełcki 1000  1000 Zadanie ciągłe 
Zadanie realizowane w 

ramach zaistniałej 
potrzeby 

Zasoby 
geologiczne 

15. Wydawanie koncesji na 
wydobywanie kopalin ze 
złóż oraz kontrola 
realizacji ich warunków 

Starostwo Powiatowe Zadanie ciągłe  Zadanie ciągłe 
Zadanie realizowane w 

ramach zaistniałej 
potrzeby 

Gleby 16. Monitoring terenów 
osuwiskowych Starostwo Powiatowe Zadanie ciągłe  Zadanie ciągłe 

Zadanie realizowane w 
ramach zaistniałej 

potrzeby 

Zasoby 17.  Nasadzenia drzew przy    Powiat ełcki 500 500 Środki unijne, Zadanie realizowane w 
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Obszar 
interwencji 

Zadanie 
Podmiot 

odpowiedzialny 

Szacunkowe koszty zadania w tys. zł  Źródła 
finansowania  

Dodatkowe informacje 
o zadaniu 2021 2022 2023 2024 2025 Razem 

przyrodnicze ulicach i drogach środki własne, 
środki 

prywatne 

ramach zaistniałej 
potrzeby 

18. Opracowanie 
uproszczonych planów 
urządzenia lasu oraz 
inwentaryzacji stanu 
lasów dla lasów 
niestanowiących 
własności Skarbu 
Państwa 

Powiat ełcki 200 200 Środki własne 
Zadanie realizowane w 

ramach zaistniałej 
potrzeby 

 


