
UCHWAŁA NR XxIv/82/09

Rady Gminy Andrzejewo

z dnia 27 kwietnia 2009 r.

w sprawie przyjęcia planowanych do realizac.ji zadań inwcstycyji1ych przedłożonych przez

zebranie wiejskie

Na podstawie art. 18 ust' 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gnlinnym (Dz. U' z 200l r' Nr 142, poz. l591 późn' zm') Rada Gminy Andrzejewo uchwala'

co następuje:

$r
Zaayierdz'a Plan odnowy Miejscowości stara Ruskołęka rra lata 2009 2016 przyjęty

uchwałą zebrania rviejskiego sołectwa stara Ruskołęka, stanowiący załącznik do niniejszej

uchwały'

s2
W}'raża wo]ę rea]izacji poszczególnych zadań inwestycyjnych P]anu odnowy M1ejscowości

Stara Rrrskołęka'

s3
Wykonanic rrchrvały powierza się Wójtowi Gminy.

s1
l .h'rlla "chu.l',l rr ż1cie ', onrcm podjęcra'
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SPIS TRESCI



I. WSTĘP

Konieczność opracowania Plalru odnowy Mjejscowości w sposób folmalny wynika

Z wytycznych Progranru Rozwoju obszarólv Wiejsk1ch na ]ata 2007-20l3, a w szczególności

w}'tycznych osi 3 PRoW- działanię odnowa iRozwój Wsi' os 3 zakłada miedzy innymi

wspieranie rJziałań mających wpłyłać na poprawęjakości życia na obszarach wiejskich prŻez

zaspokojenie potrzeb społccznych iku1turalnych mięszkańców wsi. W ramach działania

finansowaniem zostaną objęte projekty z zakresu:

. budowy' pzebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów publicznych pełniących

lunkcje kulturalne, w szczególności świetlic i domów kultury

. budowy, przebudowy lub remontu obiektów spoltowych, ścieżek rolverowych'

sŻlaków pieszych, pIaców zabaw, miejsc rekreacji. służących do uż1'tku publicznego

r zakuprr towarór' słuŹących przedsięwzięciom związanym z kulkowaniem tradycji

społeczności lokalnych oraz tradycyjnych zawodów

. związane z kształtou,aniem cęntrlrm ws] jako obszaru przestrzeni publicznej.

rv szczcgólności popŹez odnawianie lub budowę placów' parkingórv' chodników 1ub

oświetlenja ulicznego

. urządzenia i porządkowania terenów zielonych' parkórv lub innych mie.jsc

wypoczyllku

. budowy, przebudowy lub remontu malej infrastruktury tulystycŻnej

. Żagospodalolvanie zbiorników i cieków wodnych na rzecz lekr'eacji lub poprawy

estetyki iejscowości

. rerv]ta]izacii budyrkórł' zabykowych, odnawiania lub konserlvacji 1oka1nycll

pon'n kou hi.torycznych llnieJsc paI1ięci

. Zakupu i odnawiania objektórv charakterystycznych dla danego regionu lLrb tradycji

budownictu,a wiejskiego i ich adaptacji na oele publiczne

. budowy, przcbudowy. lemonfu lub w)T)osażenia obiektów pźeznaczonych na cele

pronrocji lokalnych ploduktów i usług, rv szczególności pawi]onów, punktów

wystawczych, sal ekspozycyjnych lub witryn

. odnawiania elewacjj zewnętŹnych i dachów w zabykolvych obieklach architcktury

sakralnej wpisanej do rejestru zabykórv



. wybuŹania i rozbiórki Żdewastowanych budynków i budow1i publicznych w celu

upor,/ądkU\^ anid lcrenu w micj(cowoćci

Warunkiem uzyskania wsparcia ?e środków unijnych jest stworzenie Planu odnowy

Miejscowości, który jest zgodny ze strategia Rozwoju Gminy olaz innymi dokumentami

strategicŻnymi o chalakterze lokaln)Ąll, regionalnym, krajow1m. D]atego tez Plan odnowy

Miejscowości Stara Ruskołęka wpisu.je się w Strategie Rozwoju Gminy Andrzejelvo,

Strategie Rozwo.ju Kraju, Narodowe Ramy odniesienia o'az strategię Rozwoju obszarów

Wiejskich i Rolnictwa na lata 2007-2013.

Plan odnorvy Miejscowości jest jedn}łn z e]ementów wp\wających na rozwój' odnolvę

wsi oraz poprawę wafunków placy i życia mieszkańców' opracowanie i uchwalenie takiego

dokumentu stanowi nieŻbędny wanrnek pży ubieganiu się o środki finansowe w ramach

Plogramu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 Działanie odnowa i Roz\\'ój

Wsi.

Plan odnowy Micjscowości stara Ruskołęka jest dokumenlem o charaktęrze planowania

strategicznego i ma na celu stwożenie szczcgółou'ej koncepcji i wjzji rozwoju danej

nlicjscowości. oólowa i rozlvój wsi jest w)ladkową wielu działań. wśród których pielwsze

miejsce zajmuje akty$'ność. zaangażowanie i solidama postawa m1eszkaliców, dlatego też w

przygotowaniu dokumentu od samego początku uczestniczy]i akt}wnje mieszkańcy starei

Ruskołęki wraz ze swoimi przedstawicielami: radn'vm Rady Cminy Andrzejewo oraz

sołtysem' P1an odnowy Miejscorvości zawiera działanie d}ugofalowe. okreś]one

w holyzoncie czasowym na lata 2008-2015' okrcś1a generalny kierunek rozwoju oraz

przedstawia metody i narzędzia jego wd'ażania. Ponadto rrmoż]irvia planowe rca1izo'.vanie

działań ukienrnkolvanych na tworzenie jak najkorzystniejszych u'arunkórv rozwoJu wsi

i życia jej mieszkańców'

obszarcm rca1izacji Plalru Odnowy Miejscowości Starej Ruskołęki jest obsza' lej

mie.jscowości'



II. PoŁoZENIE

Gmina Andrzejewo znajduje się w wojewód?twie mazowieckim. Jęst jedną

z jedęnastu adminishacyjnych jednostek powiatu ost'owskiego' Teren gminy sąsiaduję

z glllinami; ostrów Mazowiecka , Szulboze wielkie' Zaręby Kościelne rv powiecie

ostrowskim oraz z gminami Szumowo i Zambrów w powiecie zambrou'skim i prniną Czyżew

w powiecie wysoko mazowieckim.

Zarólvno wielkość w1nika.jąca z powierzchn1' jak i ilość nrieszkańców okreś]ać

pozwalają gminę Andżejewo jako zb1iżoną do średniej gniny w Polsce' Jest to środowisko

rolniczc' gc'lzie wjększość mieszkańców utrz}'rnuje się z rolnictwa oraz uŚług związanych

z roinictwem.

Zanlierzęniem na lata najbliższe jest st['orŻenie dogodnyoh waIunkólv do rozrvoju na

Ziemi Andzejervskiej różnych podniotów gospodarczych.

IU. OBIEKTY ARCHITEKTONICZNE O WYSOKICH

WARTOŚCIACH KULTUR0WYCH

l.Kościół Parafialny obiekt architektury mufowanej o wysokiej pozycji w historii

architekfury po1skiej. Kościół obecną formę uzyskał w trakcie tnł'ającego przeszło 70 lat

(]526 l605) procesu budowlanego. wznoszony był z inicjat}Ą\'y Biskupa Płockiego

Andrzeja Krzy'ckiego. Zakończenie budorvy nadzorował Biskup Wojciech Baranorvski

\ł *'ieku xVlI' Jcst to gotycki kościół wysunięty lokalizacyjnie najda1ej na rvsclród'

W czasach póżnogotyckich dokonano przebudowy wewnętrznej obiektu. między innynri

doSta\riono rórvnież wieżę stanowiącą przedłużenie nazrvy głównej ' Ta trwająca

kilkadZiesiąt lat prŻebudowa spowodowała powstanie tu bazyliki. Plezbitcrium i zakrystia

kościola anclrzejewskiego zawiera sklepienie grvazdzisto-siecjo'"ve z żebtem przewodnin'

są 10 elementy architekfury Prus- ołtarz główny andrzejewskiego kościoła pocho{17i 7 ] 70l

foku (plzekształcony był rv roku 1884); zlvmca się tu uwagę na ozdobne rzeżby świętych

i aniołów.Z wieku XVII pochodzi obraz patrona kościoła u' Arrdrzejewic'



Na wyposażeniu kościoła znajdują się zab}'tkowe naczynia Jifurgiczne:

- kielichy z XVI wieku,

- barokorve puszki z XVIII wieku

_ późnorenesansowy krzyż ołtarzowy z pocŻątkó\ł XVII wieku

_ srebma barokowa (z XVII wieku) lampa wieczna pfzed głównyn okalzem

- omaty z XVlll wieku.

2' Na cmentarzu w Andrzejewie znajduje się Mauzoleum Zołnierzy i DowódŻtwa l8

Dywizji Piechoty walczącc.j z najeźdźcą hitlęrowskim ."v 1939 roku na poJach Andrzejewa

i Łętownicy'

3. Na cmentarzu w Andrzejewie znajduje się oagrobny pon'nik matki kardynałą stefaua

wyszyilskiego' Mjejsce to często było odwiedzane przez Pr}łllasa Tysiąclecia'

IV. AKTUALNA SYTUACJA SPOLECZNO _ GOSPODARCZA

Podczas prac nad Planem odnowy Miejscorłości Stara Ruskołęka odbywały się

spotkania z mieszkańcami, celenr konsultacji społecznych było określenie potrzeb

mieszkaliców olaz diagloza stanu obecnego i przyszłego.

Poniższa labela przedstawia jak mjeszkańcy rr'idzą slvoja wieś i jak chcieliby aby

rv przyszłości rvyglądała'

I'YTANIA ANALIZA PROGNOZA

Co jest Jnk md być

Coją'łyróżnia Powierzchnia ikllmat,

zwańa Zabudowa

Wieś atrakcyjna i

bezpieczna, zachowująca

dziedzictwo narodowe

Jakie pehti linkcje Mieszkalna, rolniczo

produkcyjna

Nowoczesna iniiastruktura

drogowa i tecbnlczna

Zaspokaj aj ąca potrzeby

Kil1I sąnies2kąticy Mieszkańcy to głównie

rolnicy oraz pracownlcy

Mieszkańcy zaradni,

akty1'Vnie uczestnicŻący w



przeds jębiorstw okolicZnych

miast

życiu społecznym,

kuJturowym rvsi

Co daie L|tzynąnie Glównie ro]nictwo oraz

praca w fimrach

państwowych i prywatnych

Praca dająca peh]ą

satysfakcje, pozwalaj ąca

godnię żyć

Jaki na wygląd Zabudowa zwarta,

goŚpodarstwa są zadbane ate

w1łlagają poprawy

Zabudowa nrurowana,

elewacje schluclne, zadbane

otoczenie

Jakie obyczaje i tł'adycje

pielęgnttią i rozwijają

obchodzone są święta

kościelne. organiŻowany jest

co lok w sięrpniu fest}n

,,DNl KUKURYDZY", jak

również Ń'e wrześniu

organizowana jest

uroczystość pa! otyczna

Organizo.,vanie imprez.

lestynów kulturowych'

sportowych' Ukształtowanie

i pielęgnowanie t.adycji,

zlvyczajórv, obrzędół'.

L Pob,ierzchnin

Powierzchnia wsi Stara Ruskołęka rł,yrosi 7 ] 7'9936 ha' Z tego powierzchnja $xntów
roInych rv;'nosi 518.8851 ha' Poza t}'m na ogó1na powierzchnje składająsię też:

/ ląkj 6' 1929 ha

'/ pastwiska l 16.23l6 ha

r' sady 3.095,1

ogółem powierzchnia uż}'tków rolnych wynosi 664'405 ha



20'Ńyo

WykJ'es ] ' Strukturą gruntów \Ą]si Stara Ruskołęka'

Lasy obejmują powierzchnię 7'3980 ha'

Tereny mieszkalne zajmują 27'8328 ha

Nieuż}tki stanowią 1.5993 ha

Drogi zajmują powierzchnię 10'8853 ha

Wody pł;nące 5.8732 ha

2. Lqdność

Podstawowymi czynnikami wpły.lvającymi na rozwój demograficzny są: tendencje

w 
'uchu 

natulaln)Ąn i migracyjn}&l, struktura wieku i płci.

Starą Ruskołękę zanieszkuje 35l osób'

3. Inftnstruktura teclihicznd

Powiązania zewnętrzne gminy i moźliwości konlunikacji wewnętrznej zapewnia sieć

dróg' Drogj wśród zwanej zabudowy wiejskiej mają nawierzchnie bitumiczną '

Problem zaopatryVania mieszkańców we właścilvą wodę jest dla gminnego

środowiska najważniejszyn tematem gospodalcz),m' Konieczną inwesrycją iest

nrodemizacja Stacji Uzdatniania wody w Kló]ach Małych, która dostarcza wodę do wieJu



gospodarstw domowych. w tym również do wsi Stara Ruskołeka' Łączna długośó sieci

wodociągowej beŻ przyłączy wynosi ok. 27,5 km' Zwodociągowanajest cała nliejscowość.

Również inwestycje modernizacyjne niezbędne są przy rvodociągu w AndrŻejewie

W 2004 roku została zmodemizowana Stacja Uzdatniania Wody w Zarębach Bolędach'

W całej gminle Andrzejewo nie ma sieciowego systen]u odp'o\ladŻania ścieków'

Nieczystości bytowe usuwane są do przydomowych zbionrikórv' często lieszczelnych

i przepuszczających zanieczyszczenia do wód gruntowych'

GOSPODARKAv.

Gmina Andrzejewo jest gminą typowa- rolniozźl' Na terenie gminy nie ma zakładólv

przemysłowych. ani rvr't*'órczych na rviększą skalę. W 2007 
'oku 

na lelenie gminy

Zarejeslrowanych by]o \r s!'stemie Regon l35 podmiotórv gospodarczych'

w branŹy ushrg na tefenje gllliny działają głównie podmioty zajlnujące się

działalnościa. handlo\ą transpo]_to\\'ą budorv]aną i remontową' W roku 2007 na terenie

sminv pro\\'adŻl10 działalność 25 sklepórv' gló$'nie spoż}'wczych lub przemysłowych.

\a.j\\ !ęce] sklepó$ znajduje s]ę rv miejscowości Andrzejervo'

W rliejscorvości Stara Ruskołęka zlokalizowane są liczne inne usługi' m'in'

sŻklarskie. wymiana but]i gazowych, stacja chłodzenia mleka, prowadzone sA dwa sklepy

spoż]Ą\'czo pŹemysłowe.

VI. ANALIZA SWOT

Stałl prz1:rod1 i śroclou,islra

. clobrajakość gleb gruntów omych Illb i IVą klasa bonit.Lcyj na

. występowanje użytków Zie]onych lII i IV k]asy bonitacyjnej rv obrębie do1in

rzęcznych

. korzystny bilans wodny

. znaczna atrakcyjność krajobrazowa. głównie dolin rzecznych

. występowaniekompleksówleśnyclt

. njski poziorn chcnrjzacji środowiska 11atura]nego



I Ąfra s truktura l e Ć hn i Ćz n ą

. dobrŻe rozwinięta sieć dróg

. zló\łnoważony stosunek obcjążenia ruchem w stoŚunku do stopnia sieci drogowej

. 
'ozwiązana 

kwestia odbioru odpadów z 8ospodarstw na terenie gminy

. dość wysoki stopień zwodociągowania miejscowości

. wdrożony system zbiór'ki se1ekt1rvnej odpadów

. dobrŻe tozwinięta Śieć energetyczna

Sfera gospodarcza

. 7'naczna średnia wielkość gospodarstwa oraz korzystna struktura wieku właścioieli

gosPodarstw

o dobrze rozwinięta specjalizacja produkcji zrvierzęcej, w szczególnoścj bydła

mlecznego

Slabe strony

Stan ptzyrody i środowiska

. B'ak potenc.jału sulowcowego umożlilvja.jącego rozrł'ój przemysłu

. Niska lesislość obszanl

r Niewje]kie możliwości zwiększenia aleahi terenów Za]esionych

. Lasy o stosunkowo niskiej warlości gospodarcŻej

. wzrost Zanieozyszczeń komunikac},jnych. hałasu i rr ibrac_ii

. Niewykorzystare walory agroturyslvczne i ekologiczne gminy

l n |j.astruktu ra tec h n iĆ2 na

. Blak systemu kanalizacyjnego ioczyszczania ścieków

. Brak bezpośredniego dostępu do 1'unkcjonLijącej komunikacji ko1ejowej

. Zbyl wąskie pasy drogowe ulic i dróg g]nir1nych

. Konieczność modernizacji ujęcia rvodociągowego

. Linie komunall1e oświetle iowe wymagające modelnizacji

r Brak siecj gaŻowej wysokiego i średniego ciśnienia umożliwia.jącej gazyfikację gminy

o Bmk własnego składowiska odpadów

Szanse

. W}'tworzenie atmosfery w gminie sprzyjcjącej rozlłojow l l l]]\\ eslowaniu'

. Dobry stan gminnęj gospodarki może być podstawow).m elementem plornocyinym.

l0



. Dobry poziom uzyskiwanego w gminie \^.ykształcenia

. f)obrze zorganizowane szkolnictwo podstawowe i giBnazjalne

. lV ska1i gminy wysoki stopień zaopatrzenia gospodarstw w wodę

. Rozwiązany problem komunikacji te]efonicznej

. Możliwość rozwoju Źycia kultutalnego i sportowego na powstałej bazie obiektów i

Llrzqdzcń nowoczesn1 mi metodami.

. Brak przemysłu degradującego środowisko

. Duźe zasoby siły roboczej, dość duży udział ]udności w rvieku przedprodukcyjnym

. Korzystne ceny sprzedaży gruntów oferowanych pźez gminę

. otwartość na inwestorów

. występowanie nie uż}.tkowanych obieklów do wykorzysta ia na działalność

prodrrkcyjno- usfugową

SJbra społeczna

. walory środowiska kulturowego obiekty zab}tkowe

. Duża akt}'wność społecznośc] lokalnej

. Dość koruystna smlkrura wieku ludności gminy olaz korzystne warunkj

resTkanlo\r e

. Hision3 i trad)c,ja regionu

Sfera gospoł!orc:a

. słabo zd)\ersyfikowana stfuklura gospodarki, dominacja sektora ro]niczego, słabo

foŻwin]ę!}' przemvsł

. D).po/)c)in" rezeru r .ir5 roboczej

. Pojalvienje się możliwości korzystania z programów pomocowych na rozrvój

infrastrukturalny obszarów wiejskich ( w tynr ochronę środowiska)' promocję

plzedsiębiorozości i przeciwdzjałanie negaty1vnyn Zjawiskoln społecznynr

. Możlilvość rvdrożenia programólv ro]no środowiskowyoh UE.

Z^Erożenin

o Ni'ka oplacalnosć produkcji r"ln<i

. Probleny wynikające z nicrł'1aściwej polityki rolnej Państwa, w tym niedostatek

środków finansorvych na ws]]a.cie ro]nictwa iobszarów wiejskich



. ograniczony dostęp do środków na rozbudowę i modemizację infrastrxkfurv ( brak

środków na wkład własny, zapotrzebowanie plzekfacŻa]ące możliwości

dofinansowania zadań).

. Sj]na konku.encja o uzyskanie środków finanso\łych na ochronę środowiska ze

źródeł UE

. Niedostateczna dostą)ność instlumentów umożliwiających pok.ycie udziału

własnego inwestycji

. Niestabilność przepisów prawnych i regulacji klajowych

ograniczone możliwości korŻystania Że standardorvych urządzeń inten]etowych

VII. WIZJA RoZwoJU MIEJsCowoScI STARA RUSKoĘŁKĄ

Nadrzędnym( strategicZnym) celem rozwoju mie_jscowości stara Ruskołęka jesr:

Hąlmorrijfly rozpój gospodarczo społeczny poprzez racjonalne wjkorzlst.rr\ie zasobó\,

nn lun lr'))cll, pote hcjnl u I udzkiego i x,ystęp ująclc h uwur un kowań przeslf zerfiyc lt

Rozwinięciem celu nadrŻędnego są następujące cele szcu egółowe:

l' Rozu'ó.j funkcji strvarzających podstawę ekonomicznego rozlvoju gminy, w tym:

A' poprawa elekywności rolniotwa jako głównej funkcji ekonomicznej gminy.

B' rozwój drobne.j przedsiębiorczoścj zwłaszcza pod kątem przetwóIstwa

produktów miejscorvego rolnjctwa, twożenie źródeł dodatkowego dochodu

z działallości pozaroJnjcze'j w gospodalstwach ro1nych:

C. rozwój ponadlokahej litnkcji usługowej jak również lokalnej funkcji obsługi

ro]rrictwa i mies7kaliców

D. Promocja walorów turystycznych mjejscowoścj i da1sze podnoszenie .jej

atrakcyjności turvstyczno ' rekreacyjnej gminy w celu sN or7e]iil

dodatkowych źródeł dochodu gminy ijej mieszkańców'

2. Poprarva warunków zamieszkania' stwofzenie wanrnków lozwo.ju fizycznego

i krr]nlra1nego oraŻ wŻIost bezpieczeństwa ludności jako istotnych czy.ników

podniesien1a poziomu jakości życia miesŻkańców.

3' ochlona waftości środowiska kulturowego'
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V T. SYSTEM WDRAZANIA I MONITORINGU

ważnym elementem decydującym o początku wdrażania Pla u odnowy Miejsco\Ą'ości

stara Ruskołękajest wprcwaduenie go w źycie uchwała Rady Gminy Antlrzejewo' Prace nad

Plancm od samego początku będą poddane pełnej kontroli mieszkańców starej l{uskołęki.

BędŻie to dla njch źródło informacji na temat zaplanowanych działań i in\ł'estycji, a takźę

o postępach prowadzonych prac. Podczas przeg]ądu i aktualizacji Planu odnowy

mlejscowości, mieszkańcy będą brać czynny rrdział w zgłaszaniu propozyc.ji ilwestycyjnych.

Plan odnowy Miejscowości będzie pod]egać stałemu monitorowaniu' Proces ten

będzie niał na cc]u analizowanie stanu zaawansowania założonych działań oraz zgodności

ich z postanowionymi założeniami' Plan modyfikowany poprzez korekty i uaktua]nienie jego

Zapisów. Stan tealizacji zapJanorvanych zadań i ich weryIikacja, będzie procesem ciągłym,

trw'ającym od momentu lozpoczęcia planowania inwestycji, poprzez realizację. aż do jego

zakończenia' MonitoIowanie odby'wać się będzie w formie beŻpośredniej' polegającej na

dokonyrran1u wizji lokalnych i sprawdzaniu rzecz}nvistęgo stanu realizacji działań oraz

pośIedniej sprarvozdarvczej, po1egające.j na analizowaniu matcriałó\ł,, wskaźnikórv,

statystyk.

Ix. ZGoDNoŚĆ PLANU oDNowY MIEJScowoŚCI STARA

RUSKoŁEKA ZE STRATEGIAMr wYżsZEGo RZĘDU

Plan odnowy Miejscorvości Stara Ruskołęka jest zgodny z zapisalni zarłanynli

w Stralegii Rozwoju Gminy Ąrrdrzejewo, Strategii Rozwoju Kraju, Regionalnyu programcnl

operacyjnynl województwa Mazowicckiego' oraz strategii Rozwoju obszarów wjejskich

i Rolniclwa na Iata 2007-2013.

Cele wskazane rv powyższych dokunlentach rrraja prz1'czynić się do poprawy jakości

życia mieszkańoórv wsi' wie1ofunkcy.jrrego rozwoju obszarów rviejskich' zachowania

i wzmocnienia różnorodności przyrodniczej, krajobrazowej i ku]tu{owej'

Powyższe cele będą realjZowane poprzez poprawę konkllrencyjności roinictwa

i obszalórv wiejsklch' ochronę środowiska' poprawęjakości życia oraz akq'wizację społeczlrą.

Zadania prior}tetowe określone w niniejszym dokumencie, przyczynia się do polepszenia

jakości życia na obszarach rviejskich' N poprarvę jakości życia ma ogromny wpł1rv rozwój

t3



ekonomiczny i społeczny gospodarstw rolnych, ich lestruktur}Żacja i modernizacja, a także

dobre rvarunki życia mieszkańców lvsi pod rvzględem inflastrukfury społecznej i technicznej'

Innyl bardzo ważnym aspektem rozwoju obszalów wiejskich w Polscę, jest ich rola

1v Zachowaniu i odtwarzaniu waiorów krajobrazowych oraz zasobów przyrody, tj' zachowanie

dobrego stanu ekologicznego wód i gleb, bogactwa siedlisk i różnorodności biologicznej' a

także dziedzictwa kulturowego wsi. DŻięki realizacji w starej Ruskołęce zamierŻonych

działań powyższe cele Żostaną osiągnięte'

X. HARMoNoGRAM DZIAŁAN

Lp. Nazwa projektu Harmonogram

r€alizacji

I ModemlŻrc]J stac] i UŻdatn]lnl:l wod} 2010-2010

2 BLrdow5 oczyszcŻalni ścjeków i

przydomowych oczyszczalni

2009-201 l

3 TennomodemiŻacja i \l]rposażenie ś\łiel]icy

więjskiej

2009 -2010

I Przebudowa Iinii ośWietlenia ulic2nego 2009,2010

5 Budowa boiska spońowego prŻy Szkole

Podsuwowei w stare] Ruskołęce

1009 - 20t0

6 wymiana przyslanków 2009-2010

1 Pf owad2enie robót zmjerzających do

podniesienia stopn]a czystości rzek i

zbiomików wodnych

2009-2015

I Renowacja ; pżebudowa slawów j

zbiorników wodnych na cele gospodarcze i

2009-2016

9 systemalycŻne doposażenie p]acórvek

oświatowych !v sprzęt

2009,20t5

IO Wdrożenie sYstemu Segregac ji odpadów 2009-2012

ltozwiązylvanje problemów związanych Ż

wymianą pokyć dachowych i ich ulylizacjj

2009_20ló

1Ż RozNóiagroturyslyki 2009 2016

tl }łzebUdorva dróg 2009 2or6

)1 Budo!'a odnawialnych źróde] energii 2009 20r6
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