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ROZPORZĄDZENIE NR 58/05 WOJEWODY PODLASKIEGO
z dnia 21 lipca 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Biebrzy”.

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr
92, poz. 880; z 2005 r. Nr 113, poz. 954) zarządza się, co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 180

⎯ 14536 ⎯

Poz. 2093

§ 1. W rozporządzeniu Nr 15/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie
Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Biebrzy” (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 54, poz. 728) w § 1
wprowadza się następujace zmiany:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Biebrzy”, zwany dalej Obszarem, jest położony w
województwie podlaskim, powiecie augustowskim na terenie gmin: Augustów, Bargłów
Kościelny, Lipsk i Sztabin. Obejmuje fragment doliny rzeki Biebrzy wraz z dopływami, o łącznej
powierzchni 32 635 ha.”;
2) dotychczasowy załącznik do rozporządzenia oznacza się jako załącznik Nr 1 do
rozporządzenia;
3) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. Opis granic Obszaru określa załącznik Nr 2 do rozporządzenia.
4. Szczegółowy przebieg granic obszaru jest przedstawiony na mapach topograficznych w
skali 1:50000 oraz w wersji elektronicznej, dostępnych w Wydziale Środowiska i Rolnictwa
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.”
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
w.z. Wojewody Podlaskiego
Jerzy Półjanowicz
Wicewojewoda
Załącznik
do rozporządzenia Nr 58/05
Wojewody Podlaskiego
z dnia 21 lipca 2005 r.
Opis granic Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Biebrzy”
W skład Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Biebrzy” wchodzą następujące
powierzchnie:
1) określona linią graniczną, która biegnie od punktu granicznego Nr 1730, położonego na
granicy Państwa z Białorusią, zachodnią krawędzią drogi polnej Lichosielce-Rakowicze
w kierunku południowym, w pobliżu zabudowań wsi Lichosielce skręca na kierunek
południowo-zachodni a następnie południowy, biegnąc granicą użytków zielonych i gruntów
ornych i dalej drogą polną po wschodniej stronie zabudowań wsi Pałosy, dochodzi do
skrzyżowania dróg Siółko-Lipszczany i Rakowicze-Dolinczany, dalej zachodnią stroną drogi
przez wieś Dolinczany do granicy powiatu sokólskiego, skręca na ogólny kierunek
południowo-zachodni i biegnie granicą powiatu do granicy Biebrzańskiego Parku
Narodowego, poczynając od punktu przecięcia granicy Biebrzańskiego Parku Narodowego
i drogi Lipsk-Rogożynek linia graniczna biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż
rowu, skręca na wschód po granicy łąk położonych poniżej zabudowań kolonijnych wsi
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Kurianka, w pobliżu wsi Dulkowszczyzna zmienia kierunek na południowo-wschodni,
omijając zabudowania wsi Jaczniki, cały czas granicą użytków zielonych, skręca na północ,
omija wieś Siółko, przecina drogę Nr 664 i dochodzi do skrzyżowania szosy KuriankaKopczany z drogą do Bartnik, skręca na wschód i biegnie południową krawędzią szosy
z Kopczan do granicy Państwa;
2) określona linią graniczną, która biegnie od punktu granicznego położonego u zbiegu granic
gmin: Bargłów Kościelny, Goniądz, Rajgród i Biebrzańskiego Parku Narodowego w kierunku
północnym wzdłuż granicy gminy Rajgród do punktu jej załamania w kierunku zachodnim,
następnie granica Obszaru biegnie dalej w kierunku północnym wschodnią stroną drogi, aż do
zabudowań wsi Pruska, zmienia kierunek na południowy, a następnie wschodni poza
zabudowaniami wsi Tajno Podjeziorne, załamuje się w kierunku północnym w pobliżu wsi
Tajno Łanowe, potem się w kierunku wschodnim, przecina drogę Tajno Podjeziorne-Tajno
Łanowe, załamuje się w kierunku południowym, a następnie południowo-wschodnim, w
pobliżu kompleksu leśnego skręca na północ i biegnie wzdłuż lasu, przecina drogę BargłówkaPiekutowo do granicy gminy Augustów, załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie po
granicy gminy, następnie zmienia kierunek na północny, przecina drogę Bargłów DwornyBiałobrzegi, skręca na północny wschód i biegnie skrajem lasu do granicy miasta Augustów,
granicą miasta Augustów biegnie w kierunku wschodnim, a następnie południowym, przecina
rzekę Nettę i przebiega wschodnią krawędzią drogi krajowej Nr E 67, na granicy lasu zmienia
kierunek na południowy i za zabudowaniami wsi Osowy Grąd skręca na wschód do drogi Nr E
67, dalej przebiega jej południową krawędzią do skrzyżowania z drogą do Rzepisk, załamuje
się na kierunek wschodni i przebiega między granicą lasu a linią energetyczną wysokiego
napięcia do granicy z gminą Sztabin, zmienia kierunek na wschodni i przebiega po granicy
gminy Sztabin, przecina linię kolejową Suwałki-Sokółka, załamuje się w kierunku północnym
i biegnie około 1000 m wzdłuż granicy gminy, a następnie granicą Puszczy Augustowskiej,
omijając wieś Budy, załamuje się na kierunek południowy, omija wieś Balinka, przecina drogę
Balinka-Jastrzębna Pierwsza, zmienia kierunek na południowo-wschodni i przebiega
południową krawędzią drogi do granicy oddziału leśnego Nr 175, załamuje się w kierunku
północno-wschodnim , przebiega granicą lasu przecinając drogę Nr 664, zmienia kierunek na
wschodni i biegnie północną krawędzią drogi Nr 664. W odległości około 1000 m przed
skrzyżowaniem z drogą Nr 673 załamuje się w kierunku południowym do drogi LipskJastrzębna Druga, skręca w kierunku południowo-wschodnim, omijając zabudowania Lipska
dochodzi do granicy Biebrzańskiego Parku Narodowego.
Z powyższej powierzchni wyłączony jest obszar kreślony linią graniczną, która biegnie od
punktu przecięcia zachodniej krawędzi drogi krajowej Nr E 67 z północna krawędzią drogi HutaKryłatka (mapa topograficzna N-34-083-C, D) w kierunku północno-wschodnim, północną
krawędzią tej drogi, omijając po południowej stronie tereny zabudowane wsi Kryłatka, w pobliżu
Leśniczówki Lebiedzin granica przechodzi na południową krawędź drogi i biegnie w kierunku
południowo-wschodnim, w odległości około 300 m od skrzyżowania z drogą do Sztabina
załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, omija zabudowania wsi Krasnybór i biegnie
południową krawędzią szosy do wsi Sztabin, omija po południowej stronie zabudowania wsi
Sztabin i dalej biegnie południową krawędzią szosy Sztabin-Jaminy w kierunku południowozachodnim, w odległości około 600 m od zabudowań wsi Jaminy załamuje się w kierunku
południowym i biegnie po granicach lasów do granicy Lasu Rogowo, załamuje się w kierunku
zachodnim, po 350 m zmienia kierunek na północny, przebiegając po granicy lasu do zabudowań
wsi Jaminy, załamuje się w kierunku zachodnim, a po 250 m w kierunku południowym, potem
zachodnim, po granicy Lasu Rogowo, Lasu Kunicha i areału łąkowego dochodzi do drogi
Mogilnice-Dębowo, skręca na południe wzdłuż wschodniej krawędzi drogi, by po 300 m zmienić
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kierunek na zachodni, omija po południowej stronie zabudowania kolonijne wsi Jaziewo, załamuje
się w kierunku północnym omijając po zachodniej stronie w odległości około 500 m zabudowania
wsi Jaziewo, wchodzi do lasu po wschodniej stronie oddziału Nr 51, przebiega trybą leśną do
końca oddziału Nr 51, załamuje się w kierunku zachodnim i następnie północno-wschodnim
wzdłuż oddziału Nr 48 dochodzi do południowej krawędzi drogi Stare Tajno-Kopiec, skręca na
wschód i biegnie krawędzią drogi, a za zabudowaniami wsi Kopiec krawędzią lasu i znowu drogi,
aż do wsi Huta, omija po południowej stronie zabudowania wsi Huta i przechodzi na północną
krawędź drogi do wsi Kryłatka, a następnie granicą lasu, omijając po południowej stronie
zabudowania wsi Podcisówek, dochodzi do skrzyżowania z drogą krajową Nr E 67;
3) następujące enklawy położone w granicach Biebrzańskiego Parku Narodowego:
części gruntów wsi: Kopytkowo, Jasionowo, Polkowo, Dębowo i Jagłowo - gmina Sztabin
oraz części gruntów wsi Rogożynek i Jałowo - gmina Lipsk.
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ROZPORZĄDZENIE NR 59/05 WOJEWODY PODLASKIEGO
z dnia 21 lipca 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Błędzianki”.

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr
92, poz. 880; z 2005 r. Nr 113, poz. 954) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Nr 16/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie
Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Błędzianki” (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 54, poz. 729) w §
1 wprowadza się następujace zmiany:
1) dotychczasowy załącznik do rozporządzenia oznacza się jako załącznik Nr 1 do
rozporządzenia;
2) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. Opis granic Obszaru określa załącznik Nr 2 do rozporządzenia.
4. Szczegółowy przebieg granic obszaru jest przedstawiony na mapach topograficznych w
skali 1:50000 oraz w wersji elektronicznej, dostępnych w Wydziale Środowiska i Rolnictwa
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.”
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
w.z. Wojewody Podlaskiego
Jerzy Półjanowicz
Wicewojewoda
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Załącznik
do rozporządzenia Nr 59/05
Wojewody Podlaskiego
z dnia 21 lipca 2005 r.
Opis granic Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Błędzianki”
W skład Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Błędzianki” wchodzą następujące
powierzchnie:
1) powierzchnia określona linią graniczną, która biegnie od punktu załamania granicy
województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego położonego w odległości 1100 m na
wschód od przecięcia tej granicy przez rzekę Błędziankę w kierunku południowo-wschodnim
do drogi Przerośl-Blenda, skręca na północny-wschód wzdłuż północnej krawędzi tej drogi,
300 m za budynkiem szkoły skręca na kierunek wschodni, omija zabudowania wsi Zarzecze,
obejmując obszar leśny, zawraca w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż północnej
krawędzi drogi Hańcza-Łanowicze Małe, za zabudowaniami wsi Blenda zmienia kierunek na
północno-zachodni i biegnie granicą doliny rzeki Błędzianki, za transformatorem przy Nowej
Przerośli skręca na południe, omija zabudowania wsi Przerośl po zachodniej stronie i dalej
biegnie wschodnią krawędzia szosy Przerośl-Stare Motule, na skrzyżowaniu z drogą
wojewódzką Nr 652 załamuje się w kierunku zachodnim, przebiegając północną krawędzią tej
drogi na odcinku 2000 m, następnie załamuje się w kierunku północnym, by po 800 m
skierować się na północny-zachód, około 300 m przed szosą Filipów-Przerośl załamuje się w
kierunku północnym do brzegu jeziora Krzywe Filipowskie, skręca na zachód po granicy
gminy Filipów do drogi polnej przez Rakowski Las, następnie skręca na północ wzdłuż drogi
leśnej, na końcu lasu zmienia kierunek na północno-wschodni i dociera do drogi RakówekPrzerośl, za zabudowaniami kolonijnymi wsi Knywólka skręca na północny zachód do granicy
województwa, którą biegnie w kierunku północnym;
2) powierzchnia określona linią graniczną, która biegnie od punktu położonego na granicy
województwa i drogi prowadzącej wzdłuż jeziora Bitkowskiego, drogą w kierunku
południowym w pobliże zabudowań wsi Bitkowo, gdzie skręca na północny zachód i biegnąc
w odległości 500 m za linią energetyczną wysokiego napięcia dochodzi do granicy
województwa, załamuje się w kierunku północno-wschodnim i przebiega po granicy tej
granicy do umownego punktu wyjścia.
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ROZPORZĄDZENIE NR 60/05 WOJEWODY PODLASKIEGO
z dnia 21 lipca 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Rospudy”.

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr
92, poz. 880; z 2005 r. Nr 113, poz. 954) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Nr 17/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie
Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Rospudy” (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 54, poz. 730) w § 1
wprowadza się następujace zmiany:
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1) dotychczasowy załącznik do rozporządzenia oznacza się jako załącznik Nr 1 do
rozporządzenia;
2) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. Opis granic Obszaru określa załącznik Nr 2 do rozporządzenia.
4. Szczegółowy przebieg granic obszaru jest przedstawiony na mapach topograficznych w
skali 1:50000 oraz w wersji elektronicznej, dostępnych w Wydziale Środowiska i Rolnictwa
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.”
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
w.z. Wojewody Podlaskiego
Jerzy Półjanowicz
Wicewojewoda
Załącznik
do rozporządzenia Nr 60/05
Wojewody Podlaskiego
z dnia 21 lipca 2005 r.
Opis granic Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Rospudy”
W skład Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Rospudy” wchodzi powierzchnia
określona linią graniczną, która biegnie od punktu położonego na granicy województwa
podlaskiego i północnej granicy Rakowskiego Lasu w gminie Przerośl drogą w kierunku wsi
Rakówek, skręca na zachód do granicy Rakowskiego Lasu, załamuje się na wschód i po granicy
lasu biegnie do drogi leśnej z Rakówka, skręca na południe wzdłuż drogi leśnej na granicy lasu
i zarazem gminy Filipów, załamuje się w kierunku wschodnim do jeziora Krzywe Filipowskie,
skręca na południe, w pobliżu zabudowań Kolonii Filipów pod Czostkowem zmienia kierunek na
zachodni, przecina drogę Przerośl-Filipów i biegnie jej zachodnią krawędzią przez wieś Filipów,
następnie zachodnią stroną doliny rzeki Rospuda, aż do doliny rzeki Zuśnianka, załamuje się w
kierunku wschodnim, by po 400 m skręcić ma południowy-wschód, idzie po zachodniej stronie
zabudowań wsi Stary Skazdub, następnie biegnie w kierunku wschodnim obejmując jezioro
Skazdubek, zmienia kierunek na zachodni do granicy lasu, przy jeziorze Siekierowo załamuje się
w kierunku południowym i biegnie granicą doliny rzeki Rospuda i jeziora Sumowo
Bakałarzewskie, zmienia kierunek na wschodni, przecina rzekę Czerwonka i skręca na
południowy-wschód biegnąc zachodnią krawędzią szosy Bakałarzewo-Raczki, omija po
zachodniej stronie zabudowania wsi Rabalina, przecina szosę Nr 655, skręca w kierunku
południowo-wschodnim i po granicy lasu dociera do linii energetycznej wysokiego napięcia,
załamuje się w kierunku wschodnim i dochodzi do ulicy we wsi Kurianki I, skręca na północ
i dochodzi do szosy Nr 655, wzdłuż szosy biegnie w kierunku północno-wschodnim do granicy
lasu, skręca na północny-zachód i po granicy lasu dochodzi do drogi Lipowo-Białe, następnie
skręca na północny-wschód i po 500 m zmienia kierunek na północno-zachodni, dalej biegnie
wzdłuż zachodniej krawędzi lasu do szosy Nr 653, załamuje się w kierunku wschodnim wzdłuż
południowej krawędzi szosy Nr 653, skręca następnie w drogę do wsi Białe, omijając po
zachodniej stronie zabudowania tej wsi dociera do doliny rzeki Szczeberki, biegnie wschodnią
stroną doliny do wsi Bakaniuk, omijając jej zabudowania po zachodniej stronie, biegnie granicą
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lasu, a następnie granicą doliny rzeki Królewianka, załamuje się w kierunku północno-wschodnim,
omija wieś Olszanka, przecina drogę krajową Nr E-67, na granicy lasu zmienia kierunek na
południowy i biegnie skrajem lasu, a następnie wschodnią krawędzią drogi Nr E-67 dociera do
granicy miasta Augustowa; zmienia kierunek na północno-zachodni, a następnie południowowschodni, biegnąc wzdłuż brzegu jeziora Rospuda, załamuje się na kierunek zachodni i wzdłuż
północnego brzegu jeziora Necko, a dalej wzdłuż granicy administracyjnej Augustowa dochodzi
do wsi Mazurki, do granicy lasu biegnie w kierunku wschodnim, następnie zmienia kierunek na
północno-zachodni i biegnie po granicy lasu do zabudowań wsi Dowspuda, które omija po
wschodniej stronie, biegnie nadal na północny-zachód granicą doliny rzeki Rospuda, następnie
wschodnią stroną drogi Małe Raczki-Wierciochy, przy granicy lasu załamuje się na kierunek
północno-wschodni i skrajem lasu dochodzi do granicy województwa, biegnie tą granicą na
północny-zachód do granicy lasu, biegnąc po granicy lasu zmienia kierunek na północnowschodni, potem północno-zachodni i dociera do drogi Wasilówka-Raczki, północną krawędzią
drogi biegnie na zachód, a następnie na południe i dociera do wsi Wasilówka, na końcu
zabudowań tej wsi zmienia kierunek na zachodni i dochodzi do granicy województwa, wzdłuż
granicy województwa biegnie w kierunku północnym do granicy gminy Raczki, skręca na wschód,
biegnąc wzdłuż granicy gminy, po około 500 m załamuje się w kierunku północno-zachodnim,
omija zabudowania wsi Nieszki i Karasiewo, przebiega po zachodnim brzegu jeziora Karasiewek,
następnie omija po wschodniej stronie zabudowę wsi Sadłowizna i dochodzi do szosy GębalówkaBakałarzewo, biegnie wzdłuż wschodniej krawędzi tej szosy w kierunku północnym, za ośrodkami
wypoczynkowymi skręca w kierunku zachodnim, po 600 m zmienia kierunek na północny i
dochodzi do drogi Nr 653 i granicy województwa, wzdłuż granicy województwa biegnie do
punktu jej przecięcia z drogą Plewki-Garbas, załamuje się w kierunku północnym, biegnąc
zachodnią krawędzią drogi na długości 1100 m, zmienia kierunek na północno-zachodni do
rozwidlenia dróg z Mieruniszek do Lenart i Mieruniszek Małych, skręca na północny-wschód i
biegnie wzdłuż drogi polnej do granicy województwa, następnie wzdłuż granicy województwa
idzie w kierunku północno-zachodnim do drogi Nr 652, załamuje się w kierunku wschodnim
biegnąc południową krawędzią drogi Nr 652, za zabudowaniami wsi Mieruniszki Małe zmienia
kierunek na północny, a po około 1100 m na zachodni i dociera do granicy województwa, którą
biegnie do przecięcia z drogą Borkowiny-Garbas, załamuje się w kierunku wschodnim po
północnej krawędzi drogi, po dojściu do drogi Żelazki-Garbas skręca w kierunku południowowschodnim, omija po stronie południowej zabudowania wsi Garbas, przecina drogę GarbasMieruniszki i biegnie do niej równolegle w odległości około 250 m, na wysokości kolonii
Mieruniszki skręca na wschód, a po 800 m w kierunku południowym, w odległości 400 m od
granicy województwa załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do przecięcia z drogą
Bakałarzewo-Filipów, skręca na północ, biegnąc wschodnią krawędzią tej drogi do zabudowań wsi
Filipów, omija zabudowania tej wsi, biegnie po granicy doliny rzeki Rospuda, przecina drogę
Filipów-Czarne i biegnie w ogólnym kierunku północno-zachodnim za zabudowaniami wsi Wólka
i Supienie, skręca na południe, a następnie na wschód do drogi Garbas-Żelazki, załamuje się w
kierunku północnym, biegnąc zachodnią krawędzią tej drogi do granicy województwa i dalej po
granicy województwa do umownego punktu wyjścia.
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ROZPORZĄDZENIE NR 61/05 WOJEWODY PODLASKIEGO
z dnia 21 lipca 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Jeziora Rajgrodzkie”.

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr
92, poz. 880; z 2005 r. Nr 113, poz. 954) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Nr 18/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie
Obszaru Chronionego Krajobrazu „Jeziora Rajgrodzkie” (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 54, poz. 731) w
§ 1 wprowadza się następujace zmiany:
1) dotychczasowy załącznik do rozporządzenia oznacza się jako załącznik Nr 1 do
rozporządzenia;
2) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. Opis granic Obszaru określa załącznik Nr 2 do rozporządzenia.
4. Szczegółowy przebieg granic obszaru jest przedstawiony na mapach topograficznych w
skali 1:50000 oraz w wersji elektronicznej, dostępnych w Wydziale Środowiska i Rolnictwa
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.”
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
w.z. Wojewody Podlaskiego
Jerzy Półjanowicz
Wicewojewoda
Załącznik
do rozporządzenia Nr 61/05
Wojewody Podlaskiego
z dnia 21 lipca 2005 r.
Opis granic Obszaru Chronionego Krajobrazu „Jeziora Rajgrodzkie”
W skład Obszaru Chronionego Krajobrazu "Jeziora Rajgrodzkie" wchodzi powierzchnia
określona linią graniczną, która biegnie poczynając od punktu zbiegu granic gmin: Bargłów
i Augustów z granicą województwa podlaskiego w kierunku wschodnim do drogi Reszki-Nowe
Rudki, skręca w stronę południowo-wschodnią do szosy Stara Kamionka-Bargłów Kościelny,
następnie kieruje się na południe i biegnie wzdłuż szosy do Bargłowa Kościelnego, do granicy
gruntów wsi Bargłów Kościelny, załamuje się na południowy-zachód i dalej na południe, omijając
po stronie zachodniej zabudowę wsi Bargłów Kościelny, przecina szosę Bargłów-Borzymy oraz
drogę krajową Nr 61 w pobliżu wsi Górskie, zmienia kierunek na południowo-zachodni, omija ze
wschodniej strony jeziora Kroszewo, przecina drogę Barszcze Stare-Tajno, dochodzi do drogi
Dręstwo-Woźnawieś i biegnie wzdłuż tej drogi w kierunku Woźnejwsi, dochodzi do granicy
powiatu augustowskiego, skręca na zachód i biegnie wzdłuż granicy powiatu po zachodnim brzegu
jeziora Dręstwo w kierunku północnym, przecina drogę krajową Nr 61, a następnie drogę

Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 180

⎯ 14543 ⎯

Poz. 2096 i 2097

Rajgród-Solistówka i odchodzi od granicy powiatu, idzie w kierunku wschodnim, omija po
wschodniej stronie zabudowania wsi Solistówka, skręca na ogólny kierunek północno-wschodni
do szosy Bargłów Kościelny-Borzymy, załamuje się w kierunku północno-zachodnim, dochodzi
do miejsca przecięcia szosy z rzeką Słuczka, skręca na północ do granicy gminy Bargłów,
załamuje się w kierunku zachodnim i idzie wzdłuż granicy gminy do drogi Reszki-Nowe Rudki,
następnie skręca na południe, omija po wschodniej stronie zabudowania wsi Reszki i zmieniając
kierunek na zachodni dochodzi do granicy województwa podlaskiego w miejscu przecięcia z szosą
Bargłów Kościelny-Borzymy, skręca na północ i biegnie wzdłuż granicy województwa
podlaskiego do miejsca, gdzie wzięła swój umowny początek.
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ROZPORZĄDZENIE NR 62/05 WOJEWODY PODLASKIEGO
z dnia 21 lipca 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Sejneńskie”.

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr
92, poz. 880; z 2005 r. Nr 113, poz. 954) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Nr 19/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie
Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Sejneńskie” (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 54, poz. 732)
w § 1 wprowadza się następujace zmiany:
1) dotychczasowy załącznik do rozporządzenia oznacza się jako załącznik Nr 1 do
rozporządzenia;
2) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. Opis granic Obszaru określa załącznik Nr 2 do rozporządzenia.
4. Szczegółowy przebieg granic obszaru jest przedstawiony na mapach topograficznych w
skali 1:50000 oraz w wersji elektronicznej, dostępnych w Wydziale Środowiska i Rolnictwa
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.”
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
w.z. Wojewody Podlaskiego
Jerzy Półjanowicz
Wicewojewoda
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Załącznik
do rozporządzenia Nr 62/05
Wojewody Podlaskiego
z dnia 21 lipca 2005 r.
Opis granic Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Sejneńskie”
W skład Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Sejneńskie” wchodzi powierzchnia
określona linią graniczną, która biegnie, poczynając od punktu Nr 1909 leżącego na granicy
polsko-litewskiej, około 1250 m w kierunku południowo-wschodni, skręca na kierunek
południowo-zachodni i biegnie południowo-wschodnim skrajem kompleksu leśnego Krejwiański
Las do szosy Wojciuliszki-Puńsk, przecina ją, skręca i południowo-zachodnią stroną biegnie do
miejscowości Puńsk, przecina szosę Szołtany-Puńsk, omijając Puńsk z południowo-zachodniej
strony i wschodnim brzegiem Jeziora Punia dochodzi do szosy Puńsk-Oszkinie, dalej zachodnim
brzegiem tej szosy biegnie za wieś Oszkinie, skręca na kierunek północno-wschodni, przecina tory
kolejowe, skręca na kierunek południowo-wschodni i zachodnią krawędzią szosy z Puńska przez
wieś Wojtokiemie dochodzi do skrzyżowania dróg, skręca na kierunek zachodni i biegnie
północną krawędzią drogi do wsi Sejwy, skręca na południe i biegnie po wschodniej stronie rzeki
Czarna, dochodzi do drogi Wojtokiemie-Smolany i południową jej krawędzią dobiega do wsi
Smolany, omijając zabudowania z południowej strony, skręca przy przecięciu granicy gmin: Puńsk
i Krasnopol z drogą Rudawka-Smolany na kierunek wschodni, a następnie północno-wschodni
i dobiega do szosy Smolany-Żwikiele przed wsią Polesie i dalej południową krawędzią tej szosy
dobiega do wsi Żwikiele, przed którą skręca na północ i biegnie do wsi Nowinniki, gdzie przecina
szosę Pełele-Wojtokiemie i dalej na północ drogą polną do wsi Ogórki, przecina drogę OgórkiKompocie i biegnie jej północną, a następnie wschodnią krawędzią do wsi Kompocie, skręca na
wschód i biegnie południową krawędzią szosy Kompocie-Przystawańce, przecinając po drodze
linię energetyczną do wsi Przystawańce, skręca na kierunek południowy i biegnie zachodnią
krawędzią drogi do wsi Pełele, przecina szosę Pełele-Wojtokiemie i biegnie dalej na południe
przez wieś Wiłkopedzie po wschodniej stronie rzeki Dziedziulka do granicy gmin: Puńsk i Sejny,
skręca na kierunek wschodni, przecina drogę Wiłkopedzie-Klejwy i wyżej wymienioną granicą
biegnie w kierunku wsi Kieliczany, przed którą skręca na południe, następnie na zachód i znów na
południe, dobiega do wsi Klejwy po zachodniej krawędzi drogi, we wsi Klejwy przecina szosę
Klejwy-Łumbie, skręca na południowy-wschód i biegnie do wsi Gryszkańce, gdzie przecina szosę
Sejny-Kielczany, skręca na wschód i biegnie do wsi Żagówiec, omija ją od południa i dobiega do
szosy Sejny-Bubele, przecina ją i skręca na północ i biegnie dalej po jej wschodniej krawędzi w
kierunku wsi Bubele, przed którą skręca na wschód, a następnie na północ i dobiega do drogi
Wesołówka-Jednorajście, omija od południa i wschodu wieś Jednorajście, skręca na zachód,
dobiega do drogi i wschodnią krawędzią drogi biegnie w kierunku północnym do skrzyżowania
dróg, skręca na zachód i dobiega do szosy Bubele-Krasnowo, skręca na północ i biegnie
wschodnią krawędzią szosy, omijając po wschodniej i północnej stronie wieś Krasnowo i dalej
w kierunku północnym do granicy polsko-litewskiej przez wieś Sankury, po zachodniej stronie
terenów leśnych i jeziora Kalninis, dobiega do wyżej wymienionej granicy między punktami Nr
1883 i 1884, skręca na kierunek południowo-wschodni i dalej granicą polsko-litewską dobiega do
punktu granicznego Nr 1851 i w odległości 300 m od niego skręca z granicy w kierunku
południowym i biegnie drogą przez wieś Hołny Majera do drogi polnej i po północnej krawędzi
drogi w kierunku południowo-zachodnim do wsi Hołny Wolmera, przecinając szosę OgrodnikiBerżniki, skręca w kierunku południowo-wschodnim, biegnie do drogi we wsi Markiszki
przecinając tę szosę we wsi Kolonia Bierżniki, skręca w kierunku północno-wschodnim, następnie
wschodnim i po północnej stronie jeziora Bałądź dobiega w punkcie Nr 1837 do granicy polsko-
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litewskiej, skręca na południe i granicą polsko-litewską dobiega do wsi Budowieć, około 300 m
przed punktem granicznym Nr 1804 skręca na północny-zachód w kierunku wsi Zelwa i biegnie
zachodnim skrajem lasu, skręca przed Kolonią Budowieć w kierunku zachodnim i biegnie do wsi
Wiłkokuk, mając po północnej stronie wieś Widugrys i jezioro Zelwa, a po południowej lasy,
przecina drogę Giby-Stanowisko i dobiega do linii między oddziałami leśnymi 610 i 636,
skręcając na północny-zachód, a następnie na północny-wschód, biegnie liniami między
oddziałami 635 i 585 oraz 547 i 583 dochodzi do drogi Wiłkokuk-Giby, przed którą skręca na
północny-zachód i jej południowym skrajem dochodzi do linii oddziałowej między oddziałami 467
i 496, skręca na południowy zachód i linią oddziałową dobiega do linii między oddziałami 473 i
444, zmienia kierunek na północno-zachodni i wyżej wymienioną linią oddziałową przecinając po
drodze szosę Giby-Głęboki Bród dobiega do południowego brzegu jeziora Wierśnie i dalej po
południowo-zachodniej krawędzi lasu biegnie do Jeziora Czarne, omijając po północnowschodniej stronie jezioro Okuniewo i zabudowania wsi Wierśnie, przecina drogę GibyPogorzelec, następnie biegnie po zachodniej stronie Jeziora Czarnego i Jeziora Białego drogą
polną do szosy Karolin-Daniłowce, przecina ją i biegnie po zachodniej stronie około 400 m na
północ, skręca na zachód, dobiega do drogi polnej przed ciekiem wodnym skręca na południe
i drogą polną biegnie do wsi Karolin, przed zabudowaniami skręca na zachód i omijając po
północnej stronie zabudowania, przecina drogę Pogorzelec-Karolin dobiega do wschodniej strony
jeziora Karolinek, skręca na południe i omijając po zachodniej stronie zabudowania wsi
Pogorzelec dobiega do szosy Pogorzelec-Maćkowa Ruda, przecina ją, skręca na zachód
i południową stroną drogi dochodzi do granicy Wigierskiego Parku Narodowego, biegnie tą
granica w kierunku północnym do wsi Piotrowa Dąbrowa do punktu leżącego na granicy gmin
Suwałki i Krasnopol i zachodniej krawędzi drogi Wiatrołuża Pierwsza i Piotrowa Dąbrowa, dalej
wyżej wymienioną granicą w kierunku południowo-wschodnim dochodzi do drogi biegnącej przez
wieś Piotrowa Dąbrowa, skręca na południe i przez wieś dobiega do drogi Wiatrołuża PierwszaRemiękiń i jej zachodnią i południową krawędzią dobiega do drogi Remiękiń-Krasnopol, skręca i
biegnie na północ, wschodnią, a następnie zachodnią krawędzią tej drogi, następnie skręca na
południowy-wschód, dobiega do jeziora Żubrowa, skręca na wschód i drogą polną, a następnie
drogą Remiękiń-Krasnopol dochodzi do jeziora Długiego, dalej po jego wschodniej stronie
dobiega do drogi Smolany Dąb-Czortek-Krasnopol, przecinając szosę Krasnopol-Stary Folwark,
skręca w kierunku wschodnim i poprzez wsie Czortek Krasnopol i Żłobin dobiega do szosy
Sejny-Krasnopol po wschodniej stronie zabudowań wsi Pawłówka, przecina tę szosę i skręca
w kierunku zachodnim, przebiega przez wieś Pawłówkę, a następnie, omijając od strony północnowschodniej zabudowę wsi Podpawłówka i wsi Krasnopol, skręca na północ i dobiega do granicy
lasu po drodze polnej i w miejscu jej przecięcia z ciekiem Pawłówka skręca na południowyzachód i biegnie skrajem lasu przecinając drogę Krasnopol-Szypliszki, a następnie drogę
Krasnopol-Jegliniec po południowej stronie Jeziora Boczniel i w odległości od niej około 550 m
skręca na północny-zachód, a następnie po południowej stronie jeziora Gremzdel skręca na
południowy-zachód i dobiega do drogi polnej Remiękiń-Jegliniec, skręca w kierunku północnym i
wyżej wymienioną drogą biegnie do wsi Jegliniec, skręca w kierunku północno-wschodnim, a
następnie północnym i dobiega do wsi Orlinek, skręca w kierunku wschodnim, biegnie po
południowej stronie drogi Orlinek-Krucieniszki, przed lasem skręca na północ, do drogi polnej,
biegnie po niej w kierunku wschodnim do lasu, skręca na północ i zachodnim brzegiem lasu
dobiega do granicy gmin: Puńsk i Krasnopol i dalej w kierunku północnym, a następnie
zachodnim, tą granicą dochodzi do zbiegu granic trzech gmin: Szypliszki, Puńsk i Krasnopol,
skręca na północ i granicą gmin: Szypliszki i Puńsk dobiega do wsi Szołtany, stamtąd biegnie na
wschód, a następnie na południe, omijając po zachodniej stronie wieś Szołtany, przecinając drogę
Puńsk-Szypliszki skręca na południowy-wschód, następnie na północny-wschód, przecina drogę
we wsi Szlinokiernie, skręca na północ, przecina drogę Puńsk-Szypliszki, skręca na północnywschód i przed wsią Puńsk skręca na północ, omijając jej zabudowę od strony zachodniej, dobiega
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do wsi Wojciuliszki przecinając drogę Puńsk-Wojciuliszki we wsi Świeciszki, omija po
wschodniej stronie gospodarstwa hodowlane, skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do
punktu granicznego Nr 1909 na granicy polsko-litewskiej.
Z powyższego obszaru wyłączono powierzchnię określoną linią graniczną, która biegnie od
punktu położonego na północ od miejscowości Sejny, po północnej stronie szpitala na szosie
Sejny-Bubele w kierunku północno-wschodnim po południowym skraju kompleksu leśnego do
wsi Sztabinki, skręca na południe i biegnie po zachodniej stronie drogi, mając po wschodniej
stronie jeziora: Sztabinki i Pierć, dobiega do skrzyżowania dróg we wsi Poćkuny, skręca na
wschód i biegnie po północnej stronie szosy Sejny-Bierżniki, skręca przed jeziorem Samanis na
południe i biegnie przez wieś Krejwińce po zachodniej stronie jeziora Ryngis do szosy GibyBierżniki, skręca we wsi Bierżniki-Folwark na południowy-zachód i biegnie północną stroną szosy
do granicy gmin: Sejny i Giby we wsi Bierżałowce, skręca na północ i dobiega do wsi Kukle,
gdzie kieruje się na zachód i północnym brzegiem drogi biegnie do szosy Giby-Bierżniki mając po
południowej stronie jeziora: Dowcień i Samań oraz kompleks lasów, przecina szosę i biegnie
w kierunku północnym po wschodniej stronie sadu, wschodniej i północnej stronie lasu poprzez
Kolonię Pomorze i wsie: Degucie, Grudziewszczyznę i Posejny, przecinając po drodze szosę
Giby-Poćkuny, do granicy miejscowości Sejny przed Zakładami Mleczarskimi, następnie dobiega
do szosy Sejny-Giby i skręca na południe, biegnąc po wschodniej stronie szosy do skrzyżowania
szos Sejny-Giby i Giby-Poćkuny, a następnie przez miejscowość Pomorze dobiega do wsi
Aleksiejówka, przed którą skręca na zachód i dobiega do wsi Giby, omija jej tereny zabudowane
po stronie północnej i biegnie dalej na zachód, przecina szosę Giby-Białorzeczka, skręca na
północny-zachód, dochodzi do tej szosy i ponownie skręca na północny-wschód, dobiega do szosy
Giby-Sejny i po zachodniej jej stronie w kierunku północnym biegnie do Sejn, by około 100 m
przed skrzyżowaniem dróg skręcić na zachód, a następnie na północ i znów na zachód i poprzez
wieś Białowierśnie dobiec do wsi Białogóry, skręca na północny-zachód, dochodzi do granicy
gmin: Giby i Sejny i ciągnie się tą granicą w kierunku północno-wschodnim do drogi DaniłowceSumowo, skręca na południowy-wschód, dobiega do granicy gmin: Giby i Sejny i biegnie tą
granicą do drogi Iwanówka-Lasanka, skręca na północny-zachód i jej zachodnią krawędzią
dobiega do szosy Sejny-Daniłowce, skręca na południowy-zachód i południową stroną szosy
dochodzi do granicy gmin: Sejny i Giby, skręca na północ i granicą gmin biegnie w tym samym
kierunku do granicy gmin: Krasnopol i Sejny w miejscu przecięcia jej z linią energetyczną, biegnie
linią graniczną w kierunku północnym do drogi i dalej drogami, a następnie znów linią graniczną,
mając po zachodniej stronie jezioro Białe, dobiega do szosy Sejny-Szypliszki przed wsią Babańce,
przecina ją, skręca na południowy-wschód i północno-wschodnią stroną szosy dobiega do Sejn
przed skrzyżowaniem szos: Sejny-Szypliszki i Sejny-Krasnopol, skręca na północ, a następnie na
wschód, omijając zabudowania miejscowości Sejny od zachodu i północy, mijając po północnej
stronie jezioro Sejny, przecina drogę Sejny-Widłgiery i dobiega do punktu na szosie Sejny-Bubele
na północ od szpitala w Sejnach.
2
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ROZPORZĄDZENIE NR 63/05 WOJEWODY PODLASKIEGO
z dnia 21 lipca 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej
Suwalszczyzny”.

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr
92, poz. 880; z 2005 r. Nr 113, poz. 954) zarządza się, co następuje:
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§ 1. W rozporządzeniu Nr 20/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie
Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny” (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr
54, poz. 733) w § 1 wprowadza się następujace zmiany:
1) dotychczasowy załącznik do rozporządzenia oznacza się jako załącznik Nr 1 do
rozporządzenia;
2) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. Opis granic Obszaru określa załącznik Nr 2 do rozporządzenia.
4. Szczegółowy przebieg granic obszaru jest przedstawiony na mapach topograficznych w
skali 1:50000 oraz w wersji elektronicznej, dostępnych w Wydziale Środowiska i Rolnictwa
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.”
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
w.z. Wojewody Podlaskiego
Jerzy Półjanowicz
Wicewojewoda
Załącznik
do rozporządzenia Nr 63/05
Wojewody Podlaskiego
z dnia 21 lipca 2005 r.
Opis granic Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny”
W skład Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny” wchodzi
powierzchnia określona linią graniczną, która biegnie poczynając od granicy polsko-litewskiej
między punktami granicznymi Nr 1959 i 1958 a granicą gmin: Wiżajny i Rutka-Tartak w kierunku
południowym do wsi Maszutkinie, skręca w kierunku południowo-zachodnim i drogą
Maszutkinie-Wiżajny, omijając od północy zabudowę wsi Maszustkinie, dobiega do skrzyżowania
z drogą lokalną, którą w kierunku południowym dobiega do wsi Makowszczyzna, skręca w
kierunku wschodnim, dobiega do granicy gmin: Wiżajny i Rutka-Tartak, skręca na południe i
granicą gmin biegnie około 550 m, skręca na południowy-wschód, a następnie na południe i
wzdłuż cieku lokalnego dobiega do cieku Marianka, skręca na północ, a następnie na wschód i
dociera do drogi Potopy-Maszutkinie we wsi Maszutkinie, skręca w kierunku północnym i biegnie
około 1400 m po stronie wschodniej wyżej wymienionej drogi, skręca w kierunku południowowschodnim i biegnie drogą polną, następnie skręca na północ biegnąc dalej drogą, a następnie
wzdłuż cieku Wigra, przecina ciek i dochodzi do miejscowości Krejwiany, skręca na południowywschód i dochodzi do granicy polsko-litewskiej w punkcie Nr 1948, biegnie tą granicą do punktu
jej przecięcia z granicą gmin: Rutka-Tartak – Szypliszki przed punktem granicznym Nr 1933,
skręca na południe i biegnie granicą gmin do drogi polnej, skręca w tę drogę i prowadzi w
kierunku południowym, mając po zachodniej stronie jezioro Kupowo, poprzez wsie Szelment,
Postawelek dobiega do linii energetycznej, skręca na wschód i dociera do kompleksu leśnego,
prowadzi jego krawędzią w kierunku wschodnim, południowym, znów wschodnim i
południowym, a następnie zachodnim dobiega do linii energetycznej, przecina ją, skręca na
południe i biegnie wschodnim brzegiem lasu, następnie szosą Becejły-Szypliszki, przecina tę szosę
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i dalej prowadzi w kierunku południowym, omijając po zachodniej stronie zabudowania wsi
Szypliszki dociera do kompleksu leśnego, skręca na wschód i północną stroną tego kompleksu,
przecinając po drodze szosę Suwałki-Szypliszki, drogę Szypliszki-Zaboryszki, dochodzi do
granicy gmin: Szypliszki i Puńsk, granicą gmin biegnie w kierunku północno-wschodnim,
a następnie południowym do wsi Bulewizna i dalej w kierunku południowym do kompleksu
leśnego Pokomszański Las, jego wschodnim skrajem dociera do linii kolejowej Suwałki-Trakiszki,
przecina ją, skręca na południowy-wschód i drogą polną przez wieś Annowo dobiega do granicy
gmin Krasnopol-Szypliszki, skręca na południe, a następnie na północny-zachód i granicą gmin
dochodzi do granicy Wigierskiego Parku Narodowego, za drogą Wiatrołuża Pierwsza-Piotrowa
Dąbrowa, skręca na północny-zachód, a następnie na południowy- zachód i granicą Parku dobiega
do drogi Gawrych Ruda-Sobolewo, przecina tę drogę, skręca na północ i biegnie po wschodniej
stronie kompleksu leśnego do drogi polnej, skręca na wschód i drogą polną dobiega do drogi
Sobolewo-Suwałki, skręca w tę drogę i prowadzi nią w kierunku północno-zachodnim, około 250
m za linią energetyczną skręca na północ, dobiega do rzeki Czarna Hańcza i zachodnim jej
brzegiem dociera do granicy administracyjnej Suwałk w pobliżu oczyszczalni ścieków, skręca na
wschód, dobiega do szosy Suwałki-Stary Folwark, skręca na południe, a następnie przed rzeką
Czarna Hańcza zawraca na północny-wschód, dobiega znów do wyżej wymienionej szosy we wsi
Krzywa, przecina ją, skręca na północny-zachód, omijając po wschodniej stronie zabudowania wsi
Krzywa, a po zachodniej jezioro Żabczynek i zabudowania wsi Mała Huta, dociera znów do
granicy Suwałk, prowadzi przez teren miasta Suwałki do ogrodów działkowych, gdzie skręca na
wschód, a następnie na północny-zachód, omijając ogródki działkowe, dobiega do szosy SuwałkiSzypliszki, przecina ją, skręca na północ i skrajem szosy, omijając po wschodniej stronie
zabudowania Szwajcarii, dobiega do kompleksu leśnego, skręca na zachód i południowym
brzegiem kompleksu leśnego dobiega do szosy Suwałki-Rutka-Tartak, przecina ją, wchodzi na
granicę miasta Suwałki i około 400 m za wyżej wymienioną szosą skręca na północ, a następnie na
zachód, dobiega do wsi Biała Woda, omijając jej zabudowę po północnej stronie i przecinając
drogę Biała Woda-Żywa Woda, zawraca i biegnie na południe, przecina drogę Suwałki-Jeleniewo
i przed rzeką Czarna Hańcza skręca na południowy-wschód, wchodzi na teren administracyjny
Suwałk i drogą dobiega do Krzywólki, skręca na wschód i biegnie po północnej stronie rzeki
Czarna Hańcza, skręca na południe, przecina rzekę Czarna Hańcza i dociera do załamania linii
energetycznej, skręca na zachód, dochodzi do drogi Suwałki-Kowale Oleckie przy granicy
Suwałk, skręca na północny-zachód i wschodnim brzegiem wyżej wymienionej drogi dobiega do
wsi Osowa, przed linią energetyczną skręca na zachód, przecina drogi: Suwałki-Kowale Oleckie i
Osowa-Kuków Folwark i biegnie do wsi Stara Turówka, skręca przed nią na południowy-zachód,
a następnie przed załamaniem drogi Mały Bród-Stara Chmielówka skręca na północny-zachód,
przecina linię energetyczną i dobiega do jeziora Taciewo, po jego południowej stronie dochodzi do
drogi Stara Chmielówka-Taciewo, przecina ją i dalej w kierunku północno-zachodnim po
południowej stronie jeziora Grabieńk dobiega do wsi Stara Dębszczyzna, przed którą skręca na
północny-wschód, przecina ulicę wsi, skręca na północny-zachód i linią łamaną dociera do
skrzyżowania dróg we wsi Stare Motule, dalej biegnie po wschodniej stronie drogi Stare MotulePrzerośl w kierunku północno-zachodnim przez wieś Nowe Motule, omijając po zachodniej
stronie jezioro Przystajne, za którym skręca na północ i po zachodniej oraz północnej stronie
bagien Szeroka Biel dobiega do Kolonii Przerośl, a następnie do drogi Przerośl-Łanowicze Duże,
skręca na południowy-zachód i zachodnim brzegiem tej drogi przechodzi za wieś Łanowicze
Małe, skręca na wschód i biegnie w tym kierunku około 600 m, następnie skręca na północ,
przecinając drogę Olszanka-Kruszki dobiega do wsi Bućki, przecina drogę Blenda-Hańcza, skręca
na wschód, a przed wsią Hańcza na północ, następnie na zachód i po południowej stronie
zabudowań wsi Zarzecze do drogi Blenda-Wersele, przecina ją, skręca na północ i dalej tą drogą
dobiega do granicy województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, biegnie po granicy
województwa w kierunku północno-wschodnim do drogi Wobały-Okliny, skręca na wschód i jej
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południową stroną biegnie do wsi Okliny, omijając po północnej stronie jezioro Mauda, skręca na
północ przed wsią Okliny, a następnie na wschód i dobiega do drogi Okliny-Wiżajny, skręca na
północny-wschód i drogą tą dobiega do skrzyżowania dróg we wsi Wiżgóry, skręca na północnyzachód w drogę polną przez tę wieś do punktu położonego na granicy województwa podlaskiego i
warmińsko-mazurskiego, skręca na północny-zachód i biegnie granicą województw, następnie
przez wieś Gromadczyzna dobiega do granicy trzech państw: Polski, Rosji i Litwy (pkt Nr 1987),
skręca na północny-wschód i granicą państwową między Polską a Litwą dobiega do punktu Nr
1984, tu skręca na południe i dociera do drogi Wiżajny-Żytkiejmy, skręca na wschód i po
południowej stronie tej drogi biegnie przez wieś Bolcie, za wsią skręca na północ i dalej linią
łamaną poprzez wsie Grzybina i Burniszki dobiega do wsi Stankuny, skręca na wschód, dochodzi
do drogi Wiżajny-Stankuny, skręca na północ i po wschodniej stronie tej drogi dobiega do punktu
Nr 1976 położonego na granicy polsko-litewskiej.
Z powyższego obszaru wyłączono powierzchnie:
1) określone linią graniczną, która biegnie od skrzyżowania dróg Rutka Tartak-Poszeszupie
i Folusz-Durowizna we wsi Folusz północno-wschodnim brzegiem drogi polnej w kierunku
południowo-zachodnim do wsi Trzcianka, przed wsią skręca w kierunku północno-wschodnim
i biegnie przez około 1800 m wzdłuż południowo-wschodniej stronie lasu, następnie skręca w
kierunku rzeki Szelmentka, a potem w kierunku południowym poprzez wsie Smolnica,
Kupowo dociera drogą do wsi Białobłota, przecina linię energetyczną i omijając po
wschodniej stronie tę wieś dobiega do kompleksu leśnego, skręca na południowy zachód,
przecina drogi: Becejły-Jasionowo i Wygorzel-Becejły, omijając po wschodniej stronie wieś
Wygorzel dobiega do wsi Przejma Wysoka, przecina ulicę we wsi, skręca w kierunku
północno-zachodnim i omijając po stronie północnej jezioro Kozin dochodzi do granicy gmin
Rutka-Tartak i Szypliszki, skręca w kierunku północno-wschodnim, biegnie granicą gmin do
drogi Becejły-Rutka-Tartak, przed którą skręca na północny-zachód, a następnie na zachód,
następnie biegnie po północnej stronie kompleksu leśnego, omijając od południowej stroniy
zabudowania Kolonii Jasionowo, dochodzi do wsi Lebiedzizna, skręca na północ, potem na
zachód i znów na północ i wschodnim skrajem lasu dobiega od strony południowej do wsi
Rutka-Tartak, skręca na północny wschód i omijając od strony południowej zabudowania wsi
dociera do drogi we wsi Folusz i jej południową stroną dochodzi do drogi Folusz-Durowizna;
2) określone linią graniczną, która biegnie od punktu położonego po zachodniej stronie
kompleksu leśnego na skrzyżowaniu dróg polnych od wschodniej strony wsi Fornetka
w kierunku południowym, przecina drogę przechodzącą przez wieś, skręca w kierunku
południowo-zachodnim, idzie skrajem lasu, przecinając szosę Szypliszki-Suwałki, dochodzi
do drogi Fornetka-Dębniak, przecina ją i skręca w kierunku południowo-wschodnim, przez
wieś Dębniak dociera do drogi polnej, idzie tą drogą w kierunku północnym do kompleksu
leśnego, skręca w kierunku wschodnim i południowym skrajem lasu, przecinając drogę
Szypliszki-Smolany, dobiega do punktu położonego ok. 250 m od granicy gmin: Szypliszki
i Puńsk, skręca na północ, dobiega do drogi Dębniak-Smolany, przecina ją i kieruje się na
południowy-zachód, przebiega przez wieś Pokomsze do wsi Wiatrołuza Druga, omijając po
wschodniej stronie zabudowania wsi: Wiatrołuza Druga i Mały Kaletnik, dobiega przed wsią
Kaletnik do szlaku kolejowego Suwałki-Trakiszki, przecina tory, skręca w kierunku
południowo-zachodnim i wzdłuż południowo-wschodniej strony szlaku kolejowego dobiega
do granicy gmin: Szypliszki i Suwałki, tu skręca w kierunku północno-zachodnim, granicą
gmin dochodzi do wsi Węgielnia, biegnie dalej w kierunku północno-zachodnim przez wieś
Węgielnia do szosy Suwałki-Szypliszki, po południowej stronie wsi Żubryn przecina szosę
i dochodzi do granicy gmin: Jeleniewo i Szypliszki, i prowadzi tą granicą w kierunku
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południowo-zachodnim, idąc w tym samym kierunku po północno-zachodniej stronie wsi Nowe
Jasionowo dobiega do granicy miasta Suwałki, skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie
granicą Suwałk do drogi łączącej kolonię Prudziszki i wieś Prudziszki, idzie tą drogą w kierunku
północno-zachodnim do wsi Prudziszki, dalej biegnie po zachodniej stronie szosy SuwałkiJeleniewo przez wieś Prudziszki, przed wsią Roiska przechodzi na wschodnią stronę szosy i
biegnie do wsi Jeleniewo, przed Jeleniewem skręca na zachód, przecina szosę i biegnie do wsi
Kamionka, przed którą skręca na północ, następnie na wschód i znów na południowy-wschód,
omijając zabudowania wsi Jeleniewo i Kazimirówka, dochodzi do drogi Jeleniewo-Wołownia i jej
północną stroną biegnie do wsi Stara Wieś, skręca na południe, a następnie na wschód i drogami
polnymi dociera do granicy gmin Jeleniewo i Szypliszki; biegnie tą granicą w kierunku wsi
Zaleszczewo, schodzi z niej, przecina drogę Zaleszczewo-Czerwonka i dalej biegnie w kierunku
północno-wschodnim do wsi Szury, skręca na północny-zachód, a następnie na północny-wschód,
przecina drogę Przejma Wielka-Fornetka i dociera do punktu położonego po zachodniej stronie
kompleksu leśnego na skrzyżowaniu dróg polnych omijając od strony północnej zabudowania wsi
Fornetka;
3) określone linią graniczną, która od punktu położonego pomiędzy wsiami: Łanowicze Duże
i Łanowicze Małe, po wschodniej stronie drogi łączącej te wsie, na przecięciu z drogą polną,
drogą polną biegnie w kierunku wschodnim do wsi Nowa Pawłówka, przecina drogę
Śmieciuchówka-Kruszki, nadal prowadzi w kierunku wschodnim przez wieś Stara Pawłówka
do granicy gmin: Jeleniewo i Przerośl, gdzie skręca na północ i biegnie tą granicą do drogi
polnej, skręca na wschód i biegnie do drogi polnej Malesowizna-Morgi, skręca w tę drogę
i biegnie na południe do wsi Morgi, przed wsią skręca na wschód i omijając po północnej
stronie zabudowania wsi Morgi, dociera do granicy gmin: Przerośl i Suwałki, skręca na
południe i granicą gmin dochodzi do granicy gmin: Filipów, Przerośl i Suwałki, skręca na
zachód i granicą gmin: Filipów i Przerośl dobiega do drogi Jemieliste-Łanowicze Małe, skręca
na północ i wschodnią krawędzią tej drogi przez wsie Siedliska i Łanowicze Duże dociera do
punktu wyjścia.
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ROZPORZĄDZENIE NR 64/05 WOJEWODY PODLASKIEGO
z dnia 21 lipca 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puszcza i Jeziora Augustowskie”.

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr
92, poz. 880; z 2005 r. Nr 113, poz. 954) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Nr 21/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie
Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puszcza i Jeziora Augustowskie” (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 54,
poz. 734) w § 1wprowadza się następujace zmiany:
1) dotychczasowy załącznik do rozporządzenia oznacza się jako załącznik Nr 1 do
rozporządzenia;
2) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. Opis granic Obszaru określa załącznik Nr 2 do rozporządzenia.
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4. Szczegółowy przebieg granic obszaru jest przedstawiony na mapach topograficznych w
skali 1:50000 oraz w wersji elektronicznej, dostępnych w Wydziale Środowiska i Rolnictwa
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.”
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
w.z. Wojewody Podlaskiego
Jerzy Półjanowicz
Wicewojewoda
Załącznik
do rozporządzenia Nr 64/05
Wojewody Podlaskiego
z dnia 21 lipca 2005 r.
Opis granic Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puszcza i Jeziora Augustowskie”
W skład Obszaru Chronionego Krajobrazu "Puszcza i Jeziora Augustowskie" wchodzi
następująca powierzchnia określona linią graniczną, która biegnie od punktu granicznego Nr 1756
położonego na granicy państwowej z Białorusią trybą leśną między oddziałami 310 i 311,
załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, a po 150 m w kierunku zachodnim i biegnie
droga leśną, a następnie trybą leśną między oddziałami 246 i 247, przecina drogę z Osiennik do
Gruszek, załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, a następnie północno-zachodnim po
północnej krawędzi drogi dochodzi do zabudowań wsi Gruszki skręca na kierunek zachodni i
wzdłuż granicy lasu przecina drogę Gruszki-Skieblewo, załamuje się w kierunku północnym po
granicy lasu, po przecięciu rzeki Plecionka w odległości 600 m skręca w leśną drogę w kierunku
zachodnim do przecięcia z drogą Płaska-Skieblewo, załamuje się w kierunku południowym
biegnąc zachodnią krawędzią drogi, a następnie drogą leśną w oddziale 242 do Leśniczówki
Hanus, skręca na kierunek południowo-wschodni, trybą między oddziałami 306 i 307, a następnie
po granicy oddziału 326 do południowej krawędzi drogi z Płaskiej, skręca na kierunek wschodni i
biegnie do wsi Ostyńskie i wzdłuż drogi do Gruszek biegnie w kierunku północnym, w oddziale
235 załamuje się na kierunek wschodni wzdłuż drogi do Rubcowa dochodzi do granicy gminy
Lipsk i dalej wzdłuż granicy gminy Lipsk do punktu granicznego Nr 1746, a następnie granicą
państwową do punktu Nr 1741. W odległości 250 m poniżej punktu granicznego Nr 1741 z
granicy Państwa, granica biegnie drogą polną w kierunku zachodnim, przed zabudowaniami wsi
stare Leśne Bohatery załamuje się w kierunku północno-zachodnim, następnie zachodnim
i południowym, poza zabudowaniami wsi Nowe Leśne Bohatery, do drogi do Bartnik, skręca na
kierunek południowo-zachodni biegnąc północną krawędzią drogi do Bartnik, a następnie drogą
polną, omijając po północnej stronie zabudowę wsi Starożyńce i Żabickie do granicy gminy
Płaska, zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie granicą gminy, a następnie zachodnią
krawędzią drogi omijając tereny zabudowane wsi Skieblewo do skrzyżowania z drogą
wojewódzką 664, załamuje się na kierunek zachodni i biegnie północną krawędzią drogi 664 do
Łąk Hruskich i lasu, załamuje się w kierunku południowym i biegnie granicą lasu, a następnie
trybą przy oddziale 174 do drogi Jarzębna Pierwsza - Balinka, załamuje się w kierunku północnozachodnim i biegnie południową krawędzią drogi do wsi Balinka, załamuje się w kierunku
północnym po granicy lasu, za wsią Budy skręca w kierunku południowym do granicy gminy
Płaska i dalej wzdłuż granicy gminy Płaska, a następnie gminy Augustów aż do przecięcia z
przesyłową linią energetyczną Sztabin-Augustów, załamuje się w kierunku północno-wschodnim
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i biegnie między linia energetyczną a zabudowaniami wsi Rzepiski, a następnie zachodnią
krawędzią drogi do skrzyżowania z drogą krajową E67, załamuje się w kierunku wschodnim i
biegnie południową krawędzią drogi E67 do skrzyżowania z drogą do Kolnicy, załamuje się w
kierunku północnym po granicy lasu, przecina ulicę wsi Podborowa i po 600 m załamuje się w
kierunku zachodnim, by w odległości około 300 m przed drogą Kolnica - Ponizie załamuje się w
kierunku północnym, a następnie zachodnim omijając zabudowania wsi Czamucha i Podczamucha
do styku drogi do wsi Ponizie i granicy lasu i dalej po granicy lasu do drogi krajowej E67,
załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wschodnią krawędzią drogi E67, przecina
rzekę Netta i biegnie po granicy miasta Augustowa do rzeki Turówka, skręca na kierunek
północny i w odległości około 400 m załamuje się w kierunku północno-wschodnim do drogi E67,
skręca na kierunek północny, a następnie wschodni i północny po lewym brzegu Kanału
Augustowskiego i rzeki Netty do jeziora Necko, załamuje się w kierunku południowo-zachodnim,
a następnie północno-zachodnim poza terenami zabudowanymi Augustowa dochodzi do drogi
krajowej 664 i biegnie północną krawędzią tej drogi, za stocznią jachtową załamuje się w kierunku
południowo-zachodnim i biegnie drogą polną na odcinku około 1100 m załamuje się w kierunku
południowym do przecięcia granicy administracyjnej miasta Augustów i drogi z Żarnowa II,
załamuje się na kierunek północno-zachodni i przebiega w odległości około 150 m od północnej
krawędzi drogi Augustów-Turowka, a następnie w odległości około 200 m od południowej
krawędzi tej drogi omija zabudowę wsi Turówka i wsi Stare Rudki po północnej stronie, następnie
po południowej granicy lasu Góra Długa do polnej drogi z Grabowa, skręca w kierunku
południowo-zachodnim i dochodzi do granicy powiatu augustowskiego i dalej wzdłuż granicy
powiatu w kierunku północnym do drogi Ginie-Grabowo, gdzie załamuje się w kierunku
południowo-wschodnim przebiegając po granicy lasu Góra Długie do drogi Stare RudkiGrabowo, zmieniając kierunek na północny biegnąc na odcinku 850 m zachodnią krawędzią drogi,
następnie załamuje się w kierunku północno-zachodnim do granicy powiatu i dalej wzdłuż granicy
powiatu w kierunku północnym przecina drogę Turowo-Pruska Mała i w odległości 300 m skręca
w kierunku wschodnim, biegnie brzegiem lasu, zmienia kierunek na południowo-wschodni, 300 m
przed drogą Biernatki-Mazurki skręca na kierunek wschodni do rzeki Zelwianka, skręca na
kierunek południowo-wschodni przebiegając wzdłuż rzeki Zelwianka, a następnie północnym
brzegiem jezior: Necko i Rospuda do przecięcia drogi krajowej E67, zmienia kierunek na
północny wzdłuż wschodniej krawędzi drogi E67 do wsi Szczebra, a dalej po granicy lasu do
skrzyżowania z linią energetyczną WN w pobliżu Dubowa I załamuje się w kierunku wschodnim
wzdłuż linii energetycznej, na granicy lasu załamuje się w kierunku południowym i po 300 m
załamuje się w kierunku wschodnim, a następnie południowym przebiegając po granicy lasu do
granicy Wigierskiego Parku Narodowego. Granica Obszaru Chronionego Krajobrazu pokrywa się
z granicą Wigierskiego Parku Narodowego do drogi Maćkowa Ruda-Pogorzelec, gdzie załamuje
się w kierunku wschodnim biegnie brzegiem lasu i jeziora Pogorzelec, załamuje się w kierunku
południowym, wschodnim, północnym, południowym i południowo-wschodnim przebiegając cały
czas po granicy lasu, a następnie granicą oddziałów 444 i 445, obejmuje oddział 473, załamuje się
w kierunku południowo-zachodnim biegnie trybą leśną aż do końca oddziału 508 skręca na
kierunek południowo-wschodni wzdłuż drogi Frącki-Okółek, omija zabudowania wsi Okółek i
Dworczysko i wchodzi na trybę leśną między oddziałami 839 i 840, na końcu oddziału 917
załamuje się w kierunku północno-wschodnim aż do końca oddziału 936, załamuje się w kierunku
wschodnim do końca oddziału 976, załamuje się w kierunku południowym do drogi przebiegającej
przez oddział 981, skręca w tą drogę w kierunku wsi Rygol, załamuje się w kierunku wschodnim
przebiegając wzdłuż drogi leśnej dochodzi do punktu granicznego Nr 1780 na granicy państwa.
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Z obszaru powyższego wyłączone są następujące powierzchnie:
1) określona linią graniczną, która biegnie od punktu na granicy gminy Nowinka i oddziału
leśnego 74 w kierunku południowym poprzez oddział 74 i 92, skręca na wschód obejmując
oddział 111, a następnie w kierunku południowo-wschodnim obejmując oddziały 129, 149 i
166, skręca w kierunku zachodnim tryba leśną aż do końca oddziału 190, załamuje się w
kierunku północnym do końca oddziału 76 a zarazem granicy gminy Nowinka, załamuje się
w kierunku wschodnim i przebiega po granicy gminy;
2) określona linią graniczną, która biegnie od punktu styku granic gmin: Nowinka, Płaska i Giby
w kierunku wschodnim wzdłuż drogi leśnej, obejmuje oddział 73, załamuje się w kierunku
południowo-zachodnim po trybie leśnej, aż do końca oddziału 92, załamuje się w kierunku
zachodnim do końca oddziału 22, załamuje się w kierunku ogólnym północnym obejmując
oddziały 218, 187, 102, 126, 121 skręca w kierunku wschodnim obejmując oddział 202 i
częściowo 3;
3) określona linią graniczną, która biegnie od punktu styku oddziałów 135 i 156 trybą leśną w
kierunku północno-wschodnim do drogi przebiegającej przez oddział 144, skręca w kierunku
wschodnim do Leśniczówki Lipki, załamuje się w ogólnym kierunku południowym obejmując
oddziały 209, 210, 189, 173 i 156;
4) określona linią graniczną, która biegnie od punktu położonego u zbiegu oddziałów 389 i 409 w
kierunku wschodnim przecinając drogę Głęboki Bród-Strzelcowizna, załamuje się w kierunku
południowo-wschodnim po granicy lasu wzdłuż doliny rzeki Czarna Hańcza, załamuje się w
kierunku zachodnim po granicy lasu poza zabudowaniami wsi Strzelcowizna i dalej drogą
leśną do wsi Mikaszówka, załamuje się w kierunku zachodnim i przebiega drogą leśną do wsi
Gorczyca, omija zabudowania wsi Gorczyca, obejmuje oddziały 329 i 256, skręca w kierunku
północnym do końca oddziału 393 i dalej obejmując oddziały 411, 410 i 409;
5) określona linią graniczną, która biegnie od punktu zbiegu oddziałów leśnych 115 i 88 w
kierunku zachodnim trybą leśną do końca oddziału 110, załamuje się w kierunku północnowschodnim, omija zabudowania wsi Sajenek, załamuje się w kierunku wschodnim omija
oddział 226 i załamuje się w kierunku północnym do rozwidlenia drogi leśnej w oddziale 35,
załamuje się w kierunku południowym, po drodze leśnej załamuje się w oddziale 76 na
kierunek zachodni, omija oddział 51 i dalej po granicy oddziału, a następnie drogą polną w
kierunku południowym do zbiegu oddziałów 88 i 115.
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UCHWAŁA NR XXXII/190/05 RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM
z dnia 20 lipca 2005 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874,
Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz.
1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz. 114) Rada
Miejska uchwala, co następuje:
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§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:
1. Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę - 12 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę - 12 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- dochody ogółem:
- wydatki ogółem:

- 10 326 137 zł,
- 10 032 353 zł.

§ 3. Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Jedwabnem Nr XXV/150/04 z dnia 12
grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok zawierający wykaz zadań inwestycyjnych i
środków na ich realizację w 2005 r. przyjmuje treść zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 4. Objaśnienia do zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 3.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Goszczycki
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXII/190/05
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 20 lipca 2005 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2005 rok
Dział Rozdz
600
60016
700

758

§

Wyszczególnienie
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Gospodarka mieszkaniowa
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Różne rozliczenia
75818
Rezerwy ogólne i celowe
4810 Rezerwy
RAZEM

Zwiększenia Zmniejszenia
9 000
9 000
9 000
3 000
3 000
3 000
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000

Uwagi

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXII/190/05
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 20 lipca 2005 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 r.
Lp
I
1
2
3
4
5

II
1
2

3

4

Nazwa zadania
inwestycyjnego

Jednostka
organiz..
realizująca
program

Zadania kontynuowane
Budowa Gimnazjum w
UM
Jedwabnem
Jedwabne
Modernizacja oświetlenia
UM
ulicznego
Jedwabne
Wykonanie projektów
UM
wodociągów w gminie
Jedwabne
UM
Ogrodzenie wysypiska
Jedwabne
Przebudowa ulic: Nowej,
UM
Kościuszki i Rembelińskiego w
Jedwabne
Jedwabnem wraz z budową
kanału deszczowego
Zadania nowo rozpoczęte
Wykup nakładów
UM
inwestycyjnych na targowisku
Jedwabne
w Jedwabnem
Wykonanie przyłacza energet.,
UM
instalacji elektrycznej i
Jedwabne
utwardzenia placu na
targowisku w Jedwabnem
Dokumentacja techniczna
UM
drogi gminnej Nr 104680B
Nadbory-Biodry i Nr 104682B Jedwabne
Biodry Kolonia- Biodry
Dokumentacja techniczna
UM
drogi gminnej Konopki Chude
Jedwabne
– Witynie

Rok
rozpocz.
zakończenia
2004
2006
2003
2008
2003
2006
2001
2005
2001
2005

Wartość
kosztorysowa

Dotychczas
poniesione
wydatki do
2004 r.

Środki
wynikające z
planów na
2005 rok

W tym: 2005 r.
Środki
Wpłaty
własne
ludn.
budżetu
356 736
-

Środki z
budżetu
państwa
211 380

Dotacje z
programu
ZPORR
1 585 347
1 585 347

Ogółem środki
na inwestycje

Kredyty

7 321 904

172 940

2 318 463

5 402 326

13 587

2 113 796

152 069

211 380

599 298

45 000

145 727

145 727

-

80 000

19 453

43 000

43 000

43 000

87 900

64 900

6 940

6 940

6 940

1 152 380
323 361

30 000
-

9 000
185 211

9 000
185 211

50 551

50 551

50 551

50 551

4 500

4 500

4 500

4 500

4 800

4 800

4 800

4 800

4 800

4 800

4 800

4 800

-

-

165 000

2 318 463

165 000

2 113 796
145 727

-

-

9 000
185 211

2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005

5

6
7

8

Opracowanie projektu
kanalizacji sanitarnej i
deszczowej na ul. M.C.
Skłodowskiej, Przytulskiej,
Łomżyńskiej, Stary Rynek,
Wesoła, Piękna w Jedwabnem
Opracowanie projektu
rozbudowy oczyszczalni
ścieków w Jedwabnem
Remont kapitalny budynku
mieszkalnego przy Szkole
Podstawowej w Orlikowi wraz
z wyposażenie w sprzęt
domowy
Wymiana dachu i utwardzenie
placu przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Jedwabnem
OGÓŁEM

UM
Jedwabne

UM
Jedwabne

2005
2005

8 000

8 000

8 000

8 000

10 000

10 000

10 000

10 000

87 060

87 060

87 060

87 060

2005
2005
2005

UM
Jedwabne
UM
Jedwabne

2005
2005
2006

153 650
7 645 265

172 940

15 500

15 500

2 503 674

541 947

15 500
-

211 380

1 585 347

165 000

2 503 674

Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 180

⎯ 14557 ⎯

Poz. 2100 i 2101

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXII/190/05
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 20 lipca 2005 r.
Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005 r.
Ad. § 1 pkt 1 i 2: Dokonano przesunięć wydatków na kwotę 12 000 zł
Rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę 12 000 zł z przenaczeniem na:
- zwiększenie wydatków inwestycjnych na remont kapitalny budynku mieszkalnego przy
Szkole Podstawowej w Orlikowie wraz z wyposażeniem w sprzęt domowy – kwota
3 000 zł,
- na dokumentację – studium wykonalności, kosztorysy itp. związane z zadaniem
inwestycyjnym: Przebudowa ulic: Nowej, Kościuszki i Rembelińskiego w Jedwabnem
wraz z budową kanału deszczowego – kwota 9 000 zł w związku z planowanym
złożeniem wniosku o dofinansowanie inwestycji w 2005 r. ze Zintegrowanego Programu
Rozwoju Regionalnego.

2

1

0

1

UCHWAŁA NR XXI/199/05 RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 22 czerwca 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 127, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 48 ust. 1 pkt 2, art. 49, art. 109 art. 110 i art. 124 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz.
391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz.
177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703;
z 2005 r. Nr 14, poz. 114) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zmniejsza się dochody o 1.638.045 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się dochody o 185.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków o 2.210.950 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. Zwiększa się plan wydatków o 1.278.384 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Przyjmuje się „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich eealizację w 2005 r.” oraz
„Wykaz programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej”, zgodnie z
załącznikami Nr 3 i Nr 4.

Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 180

⎯ 14558 ⎯

Poz. 2101

§ 4. Przyjmuje się „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne”, zgodnie z
załącznikiem Nr 5.
§ 5. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 7. Przyjmuje się prognozę budżetu i spłaty zobowiązań, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 9.
§ 9. Budżet gminy na 2005 rok po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody ogółem – 12.519.162 zł;
2) wydatki ogółem – 12.358.872 zł;
3) z dochodów budżetowych kwotę 400.290 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek;
4) źródło pokrycia faktycznego deficytu w wysokości 240.000 zł stanowi kredyt długoterminowy;
5) wolne środki na rachunku budżetu gminy z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych w wysokości 736.832 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych
w latach ubiegłych.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Kamiński

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXI/199/05
Rady Gminy Augustów
z dnia 22 czerwca 2005 r.
Zmiany w palnie dochodów na 2005 rok
Dział

Rozdział

Paragraf

010
01010
0690
6298

6339
600
60016
6298

6330
700
70005
0770
0870
801
80101

Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Wpływy z różnych opłat
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin (związków gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych gmin (związków gmin)
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin (związków gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych gmin (związków gmin)
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe

-229 441,00
-229 441,00
-3 400,00
-199 272,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Kwota po
zmianach
47 720,00
45 520,00
45 520,00
0,00

26 769,00

-26 769,00

0,00

0,00

2 400 037,00
2 400 037,00
951 152,00

-816 004,00
-816 004,00
-816 004,00

175 200,00
175 200,00
0,00

1 759 233,00
1 759 233,00
135 148,00

108 800,00

0,00

175 200,00

284 000,00

60 378,00
60 378,00
10 000,00

-10 000,00
-10 000,00
-10 000,00

10 000,00
10 000,00
0,00

60 378,00
60 378,00
0,00

0,00
790 047,00
488 547,00

0,00
-132 600,00
-132 600,00

10 000,00
0,00
0,00

10 000,00
657 447,00
355 947,00

Kwota przed
zmianą
277 161,00
274 961,00
48 920,00
199 272,00

Zmniejszenia

Zwiększenia

2039
2708

921
92109
6298

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
Środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin (związków gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł
Razem

15 600,00

-15 600,00

0,00

0,00

117 000,00

-117 000,00

0,00

0,00

512 677,00
450 000,00
450 000,00

-450 000,00
-450 000,00
-450 000,00

0,00
0,00
0,00

62 677,00
0,00
0,00

13 972 007,00

-1 638 045,00

185 200,00

12 519 162,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXI/199/05
Rady Gminy Augustów
z dnia 22 czerwca 2005 r.
Zmiany w palnie wydatków na 2005 rok
Dział

Rozdział

Paragraf

010
01010
6050
6058
6059
600
60014
6620

60016

Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostki
samorządu terytorialnego
Drogi publiczne gminne

Kwota przed
zmianą
354 000,00
340 00,00
0,00
199 272,00
140 728,00
2 742 290,00
0,00
0,00

2 732 290,00

Zmniejszenia

Zwiększenia

-340 000,00
-340 000,00
0,00
-199 272,00
-140 728,00
-1 092 327,00
0,00
0,00

368 914,00
368 914,00
368 914,00
0,00
0,00
850 623,00
217 023,00
217 023,00

Kwota po
zmianach
382 914,00
368 914,00
368 914,00
0,00
0,00
2 500 586,00
217 023,00
217 023,00

-1 092 327,00

633 600,00

2 273 563,00

4270
6050
6058
6059
750
75095
4430
758
75818
4810
801
80101
4270
4278
4279
900
90015
6050
921
92109
6058
6059

Zakup usług remontowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Administracja publiczna
Pozostała działalność
Różne opłaty i składki
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwy
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Zakup usług remontowych
Zakup usług remontowych
Zakup usług remontowych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Razem

180 000,00
355 260,00
1 059 952,00
353 318,00
1 349 949,00
51 780,00
37 600,00
102 500,00
60 100,00
60 100,00
5 975 831,00
3 407 969,00
13 866,00
117 000,00
39 000,00
125 500,00
122 000,00
50 000,00
1 126 869,00
808 300,00
450 000,00
112 500,00
13 291 438,00

-4 321,00
0,00
-816 004,00
-272 002,00
0,00
0,00
0,00
-10 123,00
-10 123,00
-10 123,00
-156 000,00
-156 000,00
0,00
-117 000,00
-39 000,00
-50 000,00
-50 000,00
-50 000,00
-562 500,00
-562 500,00
-450 000,00
-112 500,00
-2 210 950,00

0,00
633 600,00
0,00
0,00
35 447,00
35 447,00
35 447,00
0,00
0,00
0,00
23 400,00
23 400,00
23 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 278 384,00

175 679,00
988 860,00
243 948,00
81 316,00
1 385 396,00
87 227,00
73 047,00
92 377,00
49 977,00
49 977,00
5 843 231,00
3 275 369,00
37 266,00
0,00
0,00
75 500,00
72 000,00
0,00
564 369,00
245 800,00
0,00
0,00
12 358 872,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXI/199/05
Rady Gminy Augustów
z dnia 22 czerwca 2005 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 roku

Nazwa zadania
inwestycyjnego
i jego lokalizacja
I. Zadania kontynuowane
1.Budowa sali gimnastycznej oraz
terenowych urządzeń sportowych przy
SP w Janówce oraz roboty dodatkoweinfrastruktura
2. Budowa drogi Osowy Grąd
102646 B
Zadania Noworozpoczynane
1. Budowa wodociągu Rutki Nowe
2. Przebudowa drogi Nr 102635B w
miejscowościach Turówka, Żarnowo
III, I
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr
1188B Jeziorki, Biernatki, Mazurki –
udział gminy
4. Poprawa dostępności obszaru
pogranicza poprzez przebudowę dróg
w Białobrzegach
5. Biblioteki publiczne –InternetSpołeczeństwo w bibliotekach
publicznych województwa
podlaskiego”- zakup komputerów i

Rok
Rozpocz
zakończ

Inne
Środki
Dotychczas
środki
Środki
Dotacje
Europejski
wynikające w tym
Kredyty
Inne
Wartość Poniesione
/np. part.
z
Bezzwrot
Środki
Fundusz
z planów
i
Innych
środki
Kosztor. Wydatki
na 2005 r. Własne
budżetu z fund.
Rozwoju
do k.
pożyczki Jednost./
SAPARD
Zadania
państwa Celowych
ogółem Budżetow Regionalnego
Strukturalne
2004 r.
w zł
z UE
3168550
1702673
1465877
579891
585986 300000
2151456
1628425
523031
223031
300000

2002
2005
2002
2005
2005
2005
2007

52000
965094

52000
890846

52000
304860

4022370
368914
1689600

1982770
368914
60000

893745
368914
60000

20.000

20.000

20.000

735264

325264

81316

83569

83569

20892

74248

585986
243948

314400

240000

290677

2005
2005
2006
2005

243948
62677

programów / udział gminy/
6. Urządzenie terenu rekreacyjno –
sportowego w Żarnowie
7. Przebudowa drogi TopiłówkaJanówka
8. Przebudowa drogi powiatowej Rutki
–Reszki – udział gminy
9.Wykonanie nawierzchni asfaltowej
na drodze gminnej we wsi Żarnowo II
III. Zakupy inwestycyjne
1. Zakup programu komputerowego
(Urząd Gminy)
2. Zakup przystanków autobusowych
3. Dotacja na zakup samochodu dla
PSP w Augustowie – udział gminy
5. Radiowęzeł szkolny do gimnazjum
w Janówce
Razem

2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005

304000

304000

45600

30400

384.000

384.000

100.000

284.000

197.023

197.023

197.023

240.000

240.000

105580
6000

105580
6000

105580
6000

20000
70000

20000
70000

20000
70000

9580

9580

9580

3554227

1579216

7296500

1702673

228000

240.000

243948

585986

614400

240000

290677

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXI/199/05
Rady Gminy Augustów
z dnia 22 czerwca 2005 r.
Wykaz programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej

L.p.

I.

Nazwa
programu,

Zintegrowany
Program
Operacyjny
Rozwoju
Regionalnego
Obszary
Wiejskie –
działanie 3.2

Działanie 3.5
Lokalna
infrastruktura
społeczna

II.

Zintegrowany
Program
Operacyjny
Rozwoju

Cel programu,
Projektu

1. Budowa
wodociągu Rzepiski
– Komaszówka;
długość 8 km;
podłączenie 26
nieruchomości
2.Przebudowa drogi
Nr 102635B w
miejscowościach:
Turówka,Żarnowo
III, I
długość 7,5 km
3. Biernatki –
Grabowo
długość 1,3 km
4. Netta I – Necki
Borek
długość 4,5 km
1. Modernizacja
szkół: Żarnowo,
Jabłońskie, Kolnica
2.Urządzenie terenu
rekreacyjno –
sportowego w
Żarnowie
Zakup 15
komputerów 28
programów i 5
drukarek

W tym:
Rok 2006

Rok 2005

Jednostka
Realizująca
lub
koordynująca

Okres
Realizacji

Urząd
Gminy

2006

420000

Urząd
Gminy

2005
2007

1689600

Urząd
Gminy

2006

510000

Urząd
Gminy

2007

510000

ZOEAS

2006

300000

ZOEAS

2005

304000

45600

Biblioteka
Gminna

2005

83569

20892

Łączne
nakłady

Środki
Własne

Budżet
Państwa

Środki
Struktur.UE

60000

Środki z
Europ.Fund
Rozw
Regio

Środki
Własne

Budżet
państwa

63000

42000

315000

97600

62000

470000

77000

51000

382000

75000

30400

228000

62677

Rok 2007
Środki
Struktur
ralne
UE i
EFRR

225000

Środki
własne

Budżet
państwa

Środki
Strukturralne UE

150000

100000

750000

78000

50000

382000

III.

IV.

Regionalnego
Społeczeństwo
Informacyjne
„Internet –
Społeczeństwo w
bibliotekach
publicznych
województwa
podlaskiego
Sektorowy
Program
Operacyjny –
Restrukturyzacja
i Moderni-zacja
Sektora
Żywnościowego
i Rozwój
Obszarów
Wiejskich
Działanie 2.3 –
Odnowa wsi oraz
zacho-wanie i
ochro-na
dziedzictwa
kulturowego
Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego
Interreg III A

Razem

1. Poprawa
standardów centrum
kultury w Żarnowie
(Remont budynku
GOK w Żarnowie)
2. Modernizacja
oświetlenia w
Białobrzegach,
Janówce, Żarnowie100 punktów

1.Poprawa
dostępności obszaru
pogranicza poprzez
przebudowę dróg w
miejscowości
Białobrzegi
2.Poprawa
dostępności drogi Nr
102623B w Gminie
Augustów, długość
2,4 km

GOK

2006

562500

112500

Urząd
Gminy

2006
2007

500000

50000

Urząd
Gminy

20052006

735264

Urząd
Gminy

2004
2006

737830
5352763

81316

207808

243948

30400

290677

243948

450000

102500

307500

176002

528004

753602

155000

2677504

80000

40000

330000

308000

190000

1462000

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXI/199/05
Rady Gminy Augustów
z dnia 22 czerwca 2005 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Program inwestycyjny
Zadanie inwestycyjne

2
Modernizacja drogi
Biernatki – Grabowo
Modernizacja szkół; Żarnowo,
Jabłońskie, Kolnica
Budowa drogi Netta I - Necki
Borek
Przebudowa drogi Nr 102635B w
miejscowościach: Turówka,
Żarnowo III, I – 12 km
Poprawa dostępności obszaru
pogranicza poprzez przebudowę
dróg w miejscowości Białobrzegi
Modernizacja oświetlenia w
Białobrzegach, Janówce i Żarnowie
Budowa wodociągu Rzepiski Komaszówka
Poprawa dostępności dróg w
Gminie Augustów
Poprawa standardów centrum
kultury w Żarnowie
Razem

Jednostka
organizacyjna
realizująca
program - zadanie

Okres
realizacji

Łączne
Nakłady
finansowe

Wysokość
wydatków
w
Roku 2005

3

4

5

6

Urząd Gminy

Wysokość wydatków
w roku 2006
z poszczególnych źródeł:
Środki
Środki
Budżet
strukturalne
własne
państwa
UE i EFRR
7
8
9

Środki
własne

Budżet
państwa

10

11

Środki
strukturalne
UE
12

2006

510000

77000

ZOEAS

2006

300000

75000

Urząd Gminy

2007

510000

-

-

-

78000

50000

382000

Urząd Gminy

2005-2007

1689600

60000

97600

62000

470000

150000

100000

750000

Urząd Gminy

2005
2006

735264

325264

102500

-

307500

Urząd Gminy

2005
2007

500000

50000

-

-

80000

40000

330000

Urząd Gminy

2006

420000

63000

42000

315000

Urząd Gminy

2004-2006

737830

176002

528004

Urząd Gminy

2006

562500

112500

450000
308000

190000

1462000

5965194

385264

753602

51000

Wysokość wydatków
w roku 2007 z poszczególnych źródeł:

382000
225000

155000

2677504
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Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXI/199/05
Rady Gminy Augustów
z dnia 22 czerwca 2005 r.
Plan przychodów i rozchodów na 2005 rok
L.p
I.

II.

Wyszczególnienie
Przychody - ogółem
w tym:
1. Wolne środki (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu)
2. Kredyt
Rozchody - ogółem
w tym:
1. Spłaty pożyczek długoterminowych
2. Spłaty kredytów długoterminowych

Kwota
976.832
736.832
240.000
1.137.122
20.000
1.117.122

Informacje uzupełniające:
I. Pokrycie faktycznego deficytu budżetowego:
- kredytem długoterminowym ……………………………… - 240.000 zł
- pożyczką długoterminową ………………………………… - nadwyżką budżetową z lat ubiegłych ……………………... - wolne środki ………………………………………………. - przychody ze sprzedaży papierów wartościowych ……….. –
- przychody z prywatyzacji majątku ……………………….. –
II. Przeznaczenie wolnych środków
- spłata kredytów i pożyczek ……………………………… - 736.832 zł.
Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXI/199/05
Rady Gminy Augustów
z dnia 22 czerwca 2005 r.
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ NA 2005 ROK

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
L.p.
I
II

Treść
Stan środków obrotowych na początek roku 1 stycznia 2005 r.
Przychody ogółem
Wpływy własne
w tym:

Plan na 2005 r.
2.705
400
400
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§ 0690 - wpływy z różnych opłat
Wydatki ogółem
w tym:
§ 4300 - zakup usług pozostałych
(Akcja „Sprzątanie Świata”, obsługa rachunku bankowego)
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
(Zakup nagród na konkursy dotyczące ochrony środowiska)
- prenumerata czasopism
Stan środków na koniec roku 31 grudnia 2005 r.

400
2.000
800
1.200
1.105

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXI/199/05
Rady Gminy Augustów
z dnia 22 czerwca 2005 r.
Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2005 r.
L.p.
I.
1.
2.
3.
4.
5.

II.
1.
2.
3.

III
1.
2.
3.
4.
IV
V

Wyszczególnienie
Stan długu na dzień 31 grudnia 2004 r.
Emisja papierów wartościowych
Zaciągnięte kredyty
- kredyt długoterminowy w BZ WBK
- kredyt długoterminowy w BOŚ
Zaciągnięte i pożyczki:
- pożyczka Nr 33/03 z WFOŚr.
Przyjęte depozyty
w tym: depozyty zbywalne
Zobowiązania wymagalne:
a/ z tytułu poręczeń i gwarancji
b/ jednostek budżetowych
w tym z tytułu:
- dostawy towarów i usług
- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
c/ pozostałych jedn. sektora finansów publicznych
Planowane zwiększenie długu w 2005 r.
Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długotermin.
Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki
Zobowiązania wymagalne na koniec 2004 r.:
a/ jednostek budżetowych
b/ pozostałych jedn. sektora fin. publ.
Wartość długu ogółem (I + II)
Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2005 r.
Kwoty spłaconych rat kredytów
Kwoty spłaconych rat pożyczek
Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów
Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych
Ogółem dług na 31 grudnia 2005 r. I + II - III
Planowane dochody na 2005 r.
%(IV:V)

kwota zł
1.384.244
1.324.244
1.144.244
180.000
60.000
60.000

240000
240000
0
0

1.624.244
1.137.122
20.000
1.117.122

487.122
12.519.162
3,89
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Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXI/199/05
Rady Gminy Augustów
z dnia 22 czerwca 2005 r.
Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań
w tys. zł
L.p
A
B

C
D

E
F
G

Wyszczególnienie
Dochody ogółem
Wydatki ogółem
w tym:
- wydatki bieżące
- wydatki inwestycyjne
Wynik finansowy
(A-B)
Kredyty i pożyczki
1. Spłata zaciągniętego
kredytu /pożyczki
w tym:
- spłata rat kredytu
/pożyczki/
- spłata odsetek
2. Spłata
wnioskowanego kredytu
/pożyczki/
w tym:
- spłata rat kredytu
/pożyczki/
- spłata odsetek
Kwota udzielonych
poręczeń
Razem D + E
(F : A) %

2005
12519,2
12358,9

2006
12763
12586

2007
12875
12770

2008
12945
12860

2009
13000
12960

2010
13050
13010

2011
13100
13060

8804.7
3554,2
160,3

9860
3586
177

10270
2500
105

9560
3300
85

9960
3000
40

9910
3100
40

9860
3200
40

1189
1185

210
157

124
73

98
49

46

44

42

1137

137

65

45

48

20

8

4

4

53

51

49

46

44

42

40
13

40
11

40
9

40
6

40
4

40
2

210
1,65

124
0,96

98
0,76

46
0,35

44
0,34

42
0,32

4
30
1219
9,73

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXI/199/05
Rady Gminy Augustów
z dnia 22 czerwca 2005 r.
Objaśnienia dokonanych zmian budżetu gminy
I. Zmiany w dochodach związane są z:
1) zmniejszeniem dotacji na budowę drogi Topiłówka – Janówka - Pruska Wielka – Grabowo ze
środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o kwotę 816.004 zł oraz o
108.800 zł z budżetu państwa;
2) zmniejszenie dotacji ze środków strukturalnych UE w wysokości 450.000 zł w związku z
przesunięciem na 2006 r. realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa standardów
centrum kultury w Żarnowie”;
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3) zwiększeniem środków z budżetu państwa na realizację budowy drogi Topiłówka Janówka w
wysokości 284.000 zł;
4) zmniejszeniem środków z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na
budowę wodociągu w Rutkach Nowych o kwotę 199.272 zł oraz środków z budżetu państwa
w wysokości 26.769 zł;
5) zmniejszeniem o 3.400 zł wpływów z opłat za przyłączenie do wodociągu w Rutkach;
6) zmniejszeniem wpłaty z tytułu nabycia prawa własności o 10.000 zł;
7) zwiększenie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 10.000 zł;
8) zmniejszeniem środków z budżetu państwa w wysokości 15.600 zł i ze środków ZPORR –
117.000 zł na „Poprawę warunków nauczania w Szkole Podstawowej w Rutkach Nowych”.
II. Zmiany w planie wydatków związane są z:
1) zmniejszeniem środków na budowę drogi Topiłówka – Janówka – Pruska Wielka – Grabowo o
kwotę 1.088.006 zł (816004 zł środki z EFRR, 108.800 zł – budżet państwa i 163.202 zł –
środki własne);
2) zmniejszenie o 4.321 zł środków na remonty dróg;
3) przeznaczenie kwoty 197.023 zł na dotację dla powiatu na przebudowę drogi Rutki – Reszki
oraz 20.000 zł na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Jeziorki,
Biernatki, Mazurki na odcinku od miejscowości Jeziorki do miejscowości Biernatki;
4) zwiększenie o 9.600 zł środków na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Turówka,
Żarnowo III, I;
5) zwiększeniem środków na inwestycje:
- przebudowa drogi Topiłówka – Janówka o wartości 384.000 zł (środki własne 100.000 zł
oraz 284.000 zł środki budżetu państwa),
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej we wsi Żarnowo II. Wartość robót
– 240.000 zł;
5) zmniejszenie środków przeznaczonych na Poprawę standardów centrum kultury w Żarnowie w
wysokości 562.500 zł;
6) zmniejszeniem środków z budżetu państwa, ZPORR i środki własne (§ 6059) na budowę
wodociągu w Rutkach oraz zabezpieczenie środków własnych na budowę wodociągu w
Rutkach w kwocie 368.914 zł;
7) zmniejszenie środków ze ZPORR w kwocie 117.000 zł, z budżetu państwa - 15.500 zł oraz
środki własne (§ 4279) – 23.400 zł na „Poprawę warunków nauczania w Szkole Podstawowej
w Rutkach Nowych”;
8) przeznaczenie kwoty 23.400 zł na remont dachu w szkole podstawowej w Rutkach,
9) zmniejszeniem środków na modernizację oświetlenia ulicznego – 50.000 zł;
10) przeznaczeniem kwoty 35.447 zł (z tego z rezerwy budżetowej 10.123 zł) na składkę do
Związku Komunalnego Biebrza.
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ZARZĄDZENIE NR 205/05 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
z dnia 29 czerwca 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 rok.

Na podstawie § 10 uchwały Nr XXVII/100/04 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 29
grudnia 2004 r. w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874,
Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz.
1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz. 114)
zarządza, co następuje:
§ 1. Dokonać przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami na kwotę 10.700 zł:
Zmniejszyć dział 750, rozdz. 75022 § 4210 o kwotę
dział 852, rozdz. 85219 § 4010 o kwotę
§ 4300 o kwotę
dział 926, rozdz. 92605 § 3030 o kwotę
Zwiększyć

dział 750, rozdz. 75022 § 4300 o kwotę
dział 852, rozdz. 85219 § 4170 o kwotę
§ 4210 o kwotę
dział 926, rozdz. 92605 § 4210 o kwotę
Powyższe zmiany dotyczą:

2.000 zł
5.000 zł
2.500 zł
1.200 zł
2.000 zł
5.000 zł
2.500 zł
1.200 zł

- wykonania medali „Zasłużony dla miasta Wysokie Mazowieckie”,
- realizację umowy-zlecenia opiekunki oraz zakup materiałów i druków dla MOPS-u,
- udziału w „Turnieju miast i gmin”.
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) plan dochodów ogółem 18.027.954 zł;
2) plan wydatków ogółem 18.653.827 zł;
3) dochody w wysokości 653.500 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytu;
4) źródło pokrycia deficytu budżetu w kwocie 1.279.373 zł stanowią: wolne środki 329.373 zł
oraz kredyt w kwocie 950.000 zł.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego
Burmistrz Miasta
Jarosław Siekierko

Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 180

⎯ 14572 ⎯

Poz.

Wydawca: Wojewoda Podlaski
Redakcja; Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Prawny i Nadzoru 15-213 Białystok, ul. A. Mickiewicza 3,
tel. 7-439-375, e-mail: bliedke@poczta.bialystok.uw.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnienie: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Biuro Dyrektora Generalnego,
15-213 Białystok, ul. A. Mickiewicza 3, tel. 7-439-552
Prenumerata płatna z góry:
kwartalna 716,47 zł
półroczna 1.432,94 zł
roczna 2.865,89 zł
Należność za prenumeratę z określeniem kwartału należy wpłacać na konto
KB S.A. II Oddział Białystok 34150013441213400265570000
Zakład Obsługi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
Tłoczono z polecenia Wojewody Podlaskiego w Zakładzie Obsługi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
Zam. Nr

ISSN 1508-4809

Cena

zł

