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1. Ponadlokalne cele publiczne
Inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym mogą występować na obszarze gminy
Jeleniewo w związku z ustaleniami PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO zatwierdzonego Uchwałą Nr IX/80/03 Sejmiku Województwa
Podlaskiego z dnia 27 czerwca 2003r. (Dz.Urz. Woj. Podlaskiego Nr 108, poz.2026) ze zmianami
wprowadzonymi Uchwałą Nr XL/479/14 z dnia 26 maja 2014r. (Dz.Urz. Woj. Podlaskiego poz.2319).
Należą do nich następujące przedsięwzięcia:
linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 400kV Ełk – Alytus, której przebieg przez gminę
Jeleniewo został ustanowiony w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV Ełk – granica RP na terenie gminy
Jeleniewo” zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/142/2013 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25
kwietnia 2013r.
projektowana linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110kW „Hańcza” Suwałki –
Potasznia - Wiżajny
projektowany gazociąg wysokiego ciśnienia Suwałki – Jeleniewo – Sejny lub Jeleniewo –
Szypliszki oraz stacja redukcyjna w Jeleniewie;
utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 655Kąp – Wydminy – Olecko – Raczki – Suwałki – Rutka
Tartak, standardach przewidzianych w przepisach o drogach publicznych.
Droga wojewódzka nr 655 znacząco odbiega od standardów określonych w przepisach o drogach
publicznych. Jest modernizowana odcinkami w miarę posiadanych środków finansowych.
Aktualnie brak bliższych danych o możliwości realizacji gazociągu.
Do nowej edycji planu zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego zgłoszono
dodatkowe następujące zadania służące realizacji inwestycji celu publicznego:
projektowany interkonektor gazowy wysokiego ciśnienia Polska – Litwa;
projektowana linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110kW Wiżajny – Szypliszki
Sejny.
Na terenie gminy zlokalizowane są następujące elementy infrastruktury technicznej o znaczeniu
ponadlokalnym:
Istniejąca stacja radiowo – telewizyjna „RTCN Suwałki / Krzemianucha”, znajdująca się w
obrębie Czerwone Bagno, należąca do głównych obiektów emisyjnych EmiTel, z którego
prowadzone są emisje radia i telewizji. Obiekt stanowi węzeł linii radiowych EmiTel dalekiego
zasięgu, obsługuje swoim zasięgiem północną część Suwalszczyzny, współpracując ze
stacjami nadawczymi SLR Krzemień i TON Gołdap/Piękna Góra;
Istniejący pas ochrony radiokomunikacji i teletransmisji relacji stacja Kamień w gminie
Sztabin – stacja Krzemianucha w gminie Jeleniewo;
Istniejąca droga wojewódzka nr 655Kąp – Wydminy – Olecko – Raczki – Suwałki – Rutka
Tartak.
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Istniejący Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji SZELMENT znajdujący się w obrębie
Szelment w gminie Szypliszki. Aktualnie, w trakcie realizacji jest wyciąg narciarski na jeziorze
Szelment Wielki, które należy do gminy Jeleniewo, związany z WOSIR SZELMENT. Obiekt
realizowany jest przez Marszałka Województwa Podlaskiego.
Zgodnie z art.48 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ministrowie i centralne organy administracji rządowej , w zakresie swojej właściwości
rzeczowej, sporządzają programy zawierające zadania rządowe służące realizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu krajowym. Zgodnie zart.49 ust.2 ww. ustawy ministrowi i centralne organy
administracji rządowej występują do marszałka właściwego województwa z wnioskiem o
wprowadzenie programu do planu zagospodarowania przestrzennego województwa. Jedynymi
dokumentami do uwzględnienia w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego są zgodnie z art. 48 ust.3 ww. ustawy programy przyjęte przez Radę Ministrów w
drodze rozporządzenia.
Aktualnie brak informacji o nowych programach na terenie gminy Jeleniewo, przyjętych przez Radę
Ministrów.

2. Lokalne cele publiczne
Do inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym na szczeblu powiatowym zalicza się
przedsięwzięcia związane z drogami powiatowymi. Oczekiwane przedsięwzięcia to:
utrzymanie dróg powiatowych w standardach przewidzianych w przepisach o drogach
publicznych;
budowa lub przebudowa dróg powiatowych nie spełniających standardów.
Do inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym na szczeblu powiatowym zalicza się
przedsięwzięcia związane z zasilaniem elektroenergetycznym odbiorców.
Oczekiwane
przedsięwzięcia to:
utrzymanie sieci średniego napięcia w standardach przewidzianych w przepisach dotyczących
energetyki;
budowa nowych odcinków sieci średniego napięcia i stacji transformatorowych
odpowiadających zapotrzebowaniu odbiorców;
utrzymanie, modernizacja i budowa sieci niskiego napięcia na potrzeby odbiorców.
Do inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym na szczeblu gminnym, zalicza się następujące
przedsięwzięcia:
utrzymanie dróg gminnych w standardach przewidzianych w przepisach o drogach
publicznych;
budowa lub przebudowa dróg gminnych nie spełniających standardów;
utrzymanie, modernizacja i rozbudowa gminnej sieci wodociągowej;
utrzymanie w dobrym stanie technicznym i technologicznym istniejących ujęć wody;
utrzymanie i rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.
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3. Wykaz zadań gminnych na lata 2015 – 2025
Rada Gminy Jeleniewo podjęła uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Jeleniewo na lata 2015 – 2025.
Załącznik nr 1 do uchwały obrazuje wykonanie budżetu w latach 2012 – 2014 oraz prognozę
rozdysponowania budżetu na poszczególne lata do 2025r. Pułap prognozy do 2025r. został ustalony
w związku z harmonogramem spłaty kredytu zaciągniętego przez gminę.
Załącznik nr 2 obrazuje brak planowanych zadań inwestycyjnych gminy, których rozliczenie miałoby
trwać dłużej niż 3 lata.
Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) ma charakter dynamiczny. Podlega ustawicznym zmianom w
celu uaktualnienia jej szczegółowych zapisów.
W ramach przewidywanych budżetów na poszczególne lata planuje się wykonanie następujących
inwestycji:
1) Przebudowa (unowocześnienie) istniejących stacji uzdatniania wody w miejscowościach:
Gulbieniszki, Szurpiły, Jeleniewo, Białorogi;
2) Wymiana sieci wodociągowych z rur żeliwnych na PCV/PE wraz z rozbudową istniejącej
gminnej sieci wodociągowej;
3) Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnych
włączonych do sieci Kazimierówka – Jeleniewo – Suwałki, Leszczewo – Suchodoły –
Prudziszki – Suwałki;
4) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w celu ochrony jeziora Szelment Wielki przed
biodegadacją w miejscowościach: Leszczewo, Wołownia, Udryn;
5) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w celu ochrony środowiska naturalnego, jezior,
rzek na terenie całej gminy, gdzie realizacja kanalizacji sanitarnej nie jest możliwa;
6) Inwestycje związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności
publicznej i budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne;
7) Budowa mikroinstalacji związanych z budynkami mieszkalnymi i budynkami użyteczności
publicznej, wytwarzających energię elektryczną lub cieplną, wykorzystujących odnawialne
źródła energii;
8) Poprawa dostępności komunikacyjnej gminy Jeleniewo poprzez budowę lub przebudowę
dróg gminnych;
9) Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznych w gminie, w tym operacje realizowane
na obszarze o potencjale turystycznym;
10) Inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego wsi położonych na terenie Suwalskiego Park Krajobrazowego oraz w
Jeleniewie, jak również w okolicach Jeziora Szelment Wielki – w Wołowni, Leszczewie,
Udrynie i Hultajewie;
11) Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w celu poprawy jakości kształcenia placówek
oświatowych, w tym: rozbudowa, przebudowa i wyposażenie placówek oświatowych;
12) Inwestycje służące rozwojowi kultury fizycznej w gminie, w tym: budowa boiska sportowego w
Jeleniewie, budowa ścieżek rowerowych, urządzanie tras turystycznych do nordic walking i
narciarstwa biegowego.
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