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Wstęp 

Dokument „Założenia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na obszarze LSROR 

Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” stanowić ma narzędzie skutecznego programowania rozwoju. 

Ustalenia w nim zwarte wykorzystane zostaną przy budowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju dla 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”, która w pełni umożliwi 

wykorzystanie nowych ram instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS). 

Aktualna Lokalna Strategia Rozwoju Obszaru Rybackiego Pojezierze Suwalsko-Augustowskie 

przestaje być dokumentem wystarczającym do prowadzenie polityki rozwoju na szczeblu lokalnym 

w odniesieni do wdrażania RLKS. Obecnie realizowany jest on w oparciu o środki przeznaczone dla 

obszarów rybackich z EFMR, zapisane w Programie Operacyjnym Zrównoważony Rozwój Sektora 

Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich na lata 2007-2013 (PO Ryby). Nowe podejście do 

RLKS zakłada połączenie w jednym instrumencie środków ukierunkowanych na rozwój obszarów 

rybackich i rozwój obszarów wiejskich w ramach podejścia LEADER (EFRROW) i FARNET (EFMR) oraz 

środków przewidzianych na politykę spójności w EFS oraz EFRR. W efekcie powstał jeden instrument 

dla czterech funduszy. Przyjęta strategia rozwoju bazować może na jednym funduszu, jak również 

wyznaczać cele realizowane ze wszystkich wyżej wymienionych. Niniejszy dokument zakłada, iż 

w ramach przyszłej Lokalnej Strategii Rozwoju realizowane będą działania ze wszystkich czterech 

dostępnych funduszy strukturalnych.  

Dokument „Założenia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na obszarze LSROR 

Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” dzieli się na trzy główne obszary: analityczno-diagnostyczny, 

strategiczno-koncepcyjny oraz wdrożeniowy.  

Pierwszą część dokumentu stanowi opis i analiza uwarunkowań w sferze społecznej, 

gospodarczej i przestrzenno-ekologicznej na badanym obszarze. Analiza oparta została na danych 

ogólnodostępnych, prezentowanych w Banku Danych Lokalnych GUS, istniejących raportach, 

opracowaniach i dokumentach. Przeprowadzono również diagnozę potencjału rybackiego wraz 

z weryfikacją współczynnika rybackości. Ze względu na brak aktualnych wytycznych, wskaźnik 

rybackości wyliczony został na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

29 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia 

rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz 

wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w 

ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 

obszarów rybackich 2007-2013”. 

Dopełnienie części diagnostycznej stanowi raport z prowadzonych na potrzeby dokumentu 

badań ankietowych. Badania jakości życia na obszarze objętym LSROR wykonane zostały w oparciu 

o internetowe badanie ankietowe prowadzone w dniach 1 lipca 2014 r. – 31 września 2014 r. 

Ankietyzacja przeprowadzona została na podstawie ustandaryzowanego formularza zamieszczonego 

na stronie internetowej, do której link podany został na stronach urzędów miast i gmin 

zaangażowanych w budowę Stowarzyszenia. Celem badania było uzyskanie odpowiedzi na pytania 

dotyczące jakości życia na obszarze, podstawowe potrzeby i problemy mieszkańców oraz preferowane 

kierunki rozwoju w ramach realizacji instrumentu Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. 
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Część pierwsza dokumentu zakończona została analizą SWOT, w której informacje 

prezentowane w części diagnostycznej uporządkowane zostały w czterodzielnej macierzy w podziale 

na mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia. 

Pomimo, iż obecnie Stowarzyszenie LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” obejmuje swoim 

obszarem 17 gmin, analizie poddane zostały dodatkowe podmioty – w sumie 20 jednostek samorządu 

terytorialnego, gdyż ostateczny obszar działania i wielkość populacji realizującej strategię rozwoju 

lokalnego będą przedmiotem dalszych prac i ustaleń.  

Druga część dokumentu prezentuje koncepcję celów głównych i szczegółowych rozwoju 

obszaru przy uwzględnieniu kierunków interwencji wyznaczanych przez instrument RLKS. Rozwój 

obszaru w oparciu o określone cele zaprogramowany został tak, aby w pełni wykorzystać jego silne 

strony i szanse, które przed nim stoją oraz pozwolić na wydźwignięcie obszarów problemowych 

(słabych stron) i eliminację zagrożeń. Dlatego też wszystkie proponowane cele odpowiadają na 

konkretne wyzwania, które zdiagnozowane zostały w ramach analizy SWOT. 

Ostatnia część poświęcona została metodom wdrażania efektywnego modelu RLKS oraz 

opisowi procesu budowania partnerstwa w ramach Stowarzyszenia. Przedstawia również propozycje 

narzędzi zwiększających skuteczność działań nakierowanych na budowanie spójnego 

i zrównoważonego rozwoju obszaru.  
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1. Potencjał, wiedza i zaangażowanie lokalnych społeczności 

a doświadczenie LGR jako podmiotu odpowiedzialnego za rozwój 

obszaru LSROR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” w latach 2014-

2020. 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”, obejmujące 

swoim obszarem 17 gmin, zostało założone w dniu 7 września 2009 roku. Na spotkaniu założycielskim 

podjęto uchwałę o założeniu stowarzyszenia, a także uchwały o przyjęciu statutu oraz wyborze 

organów Stowarzyszenia. Członkami Stowarzyszenia zostało wówczas 31 podmiotów, w tym 14 osób 

fizycznych – rybaków i dzierżawców jezior oraz 17 osób prawnych – samorządów, organizacji 

społecznych i pozarządowych oraz fundacji. Podmioty te wyraziły wspólną chęć wspierania 

wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju regionu, a za priorytetowe zadania uznały 

m.in. wykorzystanie wysokiego potencjału turystycznego obszaru, poprawę warunków infrastruktury 

technicznej oraz rozwój sektora rybactwa. Najwyższą władzą Stowarzyszenia LGR „Pojezierze 

Suwalsko-Augustowskie” ustanowiono Walne Stowarzyszenie Członków, czyli organ, który wytycza 

kierunki rozwoju LGR, zgodnie z zapisami Statutu. Pozostałymi organami Stowarzyszenia są: Zarząd, 

Komisja Rewizyjna oraz Komitet, wybierane bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym, 

na okres czteroletniej kadencji. 

W konkursie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju 

Obszaru Rybackiego (LSROR), LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” uzyskała łączną sumę 

96 punktów. Uplasowało ją to na drugim miejscu pod względem wysokości środków finansowych 

przewidzianych na operacje objęte osią priorytetową 4 PO Ryby 2007-2013. Celem wdrażania operacji 

w ramach osi było zahamowanie zmniejszającego się znaczenia sektora rybackiego, poprawa jakości 

życia społeczności rybackich, rekonwersja obszarów dotkniętych zmianami w sektorze oraz utrzymanie 

dobrobytu gospodarczego i społecznego obszarów zależnych od rybactwa. Przyznana kwota dotacji 

wyniosła 53 414 000 złotych. W dniu 27 października 2010 r. w Białymstoku podpisano umowę na 

realizację LSROR pomiędzy LGR a Ministrem Rolnictwa. Od tej pory LGR „Pojezierze Suwalsko-

Augustowskie” prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach wdrażania Lokalnej Strategii 

Rozwoju Obszarów Rybackich. Wnioski składane są przez beneficjentów, czyli podmioty działające na 

terenie objętym LSROR chcące zrealizować na nim określone operacje, do tzw. konkursów 

o dofinansowanie, ogłaszanych przez Lokalną Grupę Rybacką. Organem odpowiedzialnym za wybór 

operacji w ramach wdrażania LSROR jest Komitet Stowarzyszenia LGR. Komitet złożony jest 

z 15 przedstawicieli sektora rybackiego, 8 przedstawicieli sektora publicznego oraz 7 przedstawicieli 

sektora społeczno-gospodarczego.  

W ramach LSROR o dofinansowanie mogły ubiegać się projekty, które wpisywały się w cele 

stawiane przez dokument, a więc nakierowane były na utrzymanie i rozwój zrównoważonego sektora 

rybactwa lub poprawę warunków życia mieszkańców obszaru. Wnioski o dofinasowanie składane były 

zarówno przez podmiotu publiczne, jak i przez podmioty sektora społeczno-gospodarczego. Łącznie, 

w dotychczasowej działalności zrealizowano 132 operacje na kwotę 37 964 154,39 PLN1. 

Zdecydowana większość projektów, bo aż 86 wdrożona została przez pomioty sektora społeczno-

gospodarczego. 

                                                           
1
 Dane na dzień 30.10.2014 r. 
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Operacje realizowane przez sektor publiczny dotyczyły zarówno dużych inwestycji 

infrastrukturalnych i rewitalizacyjnych tj.: Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie – 

Etap I, Przebudowa Trasy Nadrzecznej – Etap I rewitalizacji Raczek czy Rewitalizacja miejscowości 

Wiżajny poprzez wykonanie remontu chodników w istniejącym pasie drogowym dróg publicznych, jak 

i mniejszych inwestycji w infrastrukturę publiczną, turystykę, dziedzictwo kulturowe, inicjatywy 

społeczne oraz akcje promocyjne. Do najważniejszych z nich zaliczyć można następujące projekty: 

 Bezpieczne środowisko wodne powiatu sejneńskiego – doposażenie w specjalistyczne 

sprzęt KPPSP w Sejnach, 

 Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych 

w Augustowie, 

 Budowa pomostu na jeziorze Rajgrodzkim w mieście Rajgród, 

 Poprawa atrakcyjności Gminy Suwałki jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez 

budowę Izby Regionalnej i Punktu Informacji Turystycznej pn. „Centrum Kulturalne 

Krzywe”, 

 Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w Becejłach, 

 Przebudowa małej infrastruktury turystycznej wraz z przebudową dojścia do 

istniejącej plaży gminnej nad jeziorem Krzywe w Gminie Przerośl, 

 Naprawa i umocnienie skarpy rzeki Rospuda oraz budowa pomostów drewnianych 

wzdłuż linii brzegowych, 

 Przebudowa zabytkowej alei w Dowspudzie, 

 Zagospodarowanie miejsca wypoczynku przy jeziorze Hańcza w miejscowości 

Błaskowizna gm. Jeleniewo, 

 Zagospodarowanie i urządzenie placu przy budynku Urzędu Gminy w Filipowie, 

położonego na terenie układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków, 

 Dziedzictwo jaćwieskie atrakcją Pojezierza Suwalskiego – Izba Pamięci Jaćwieskiej 

z infrastrukturą techniczną w Szurpiłach i turystyczny Szlak Jaćwieski. 

Dofinasowane operacje sektora społeczno-gospodarczego dotyczyły zarówno umacniania 

działalności w zakresie rybactwa, usług turystycznych, rekreacyjnych i okołoturystycznych, 

wzmacniania konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw, ochrony środowiska, działań promocyjnych 

czy wspierania inicjatyw społecznych np. kół zainteresowań. Wśród zrealizowanych projektów warto 

wymienić: 

 Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony 

przyrody, w tym Natura 2000 poprzez zakup nowoczesnego, specjalistycznego sprzętu 

ratowniczo-gaśniczego dla OSP z terenu Gminy Bargłów Kościelny, 

 Zwiększenie skuteczności działań na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa 

przyrodniczego na terenie Gminy Bargłów Kościelny poprzez zakup specjalistycznego 
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samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla ratownictwa wodno-

ekologiczno-chemicznego, 

 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od 

rybactwa „Banga” poprzez przebudowę małej infrastruktury turystycznej wraz 

z wyposażeniem w miejscowości Oszkinie, 

 Wzrost konkurencyjności w Gospodarstwie Rybackim „FALKO” poprzez zakup 

mobilnego centrum sprzedaży bezpośredniej, 

 Wzmocnienie czynnej ochrony wód jezior Berżniak, Białe, Iłgiel, Boksze, Hołny oraz 

poprawa świadomości ekologicznej społeczność lokalnych w obszarze Pojezierza 

Suwalsko-Augustowskiego”, 

 Wzrost konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa 

poprzez promocję zdrowego stylu życia i ekologiczną żywność, 

 Rozwój usług leczniczo-rekreacyjnych w oparciu o walory uzdrowiskowe obszaru 

LSROR „Pojezierze Suwalsko- Augustowskie” poprzez utworzenie NZOZ Centrum 

Zdrowia Psychicznego w Augustowie, 

 Park linowy: prace montażowe, sprzęt asekuracyjny, szkolenie pracowników, domek 

holenderski, 

 Zakup specjalistycznego sprzętu do świadczenia usług w zakresie budownictwa, 

 Rozwój działalności rekreacyjnej na Pojezierzu Suwalsko-Augustowskim poprzez 

wykonanie gondoli szansą na rozwój produktów rybactwa, 

 Renowacja Parafii Rzymsko-Katolickiej Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jeleniewie 

– cennego zabytku barokowego, 

 Rozwój infrastruktury szlaku wodnego Czarna Hańcza poprzez wykonanie dwóch 

pomostów pływających na jeziorze Wigry, 

 Tworzenie systemu sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa, 

 Rozbudowa budynku na cele gastronomiczne wraz z wyposażeniem, 

 Budowa obiektu turystycznego wraz z wyposażeniem, 

 Rozwój innowacyjnej na skalę regionu usługi rekreacyjnej w postaci przewozów 

turystyczną kolejką kołową, 

 Zakup barek wraz z przyczepami, sprzętem komputerowym i dostępem do Internetu. 

Opracowanie strony internetowej, 

 Zakup wyposażenia Ośrodka Ekoturystyki i Turystyki Wędkarskiej. 
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Aktywność gmin, jak i sektora społeczno-gospodarczego działającego na ich obszarze, 

w pozyskiwaniu środków na działania była zróżnicowana. Najwięcej operacji zrealizowały podmioty 

sektora publicznego i społeczno-gospodarczego w mieście Augustów – 19. Kolejną pozycję zajęła 

gmina Suwałki, w której zrealizowanych zostało łącznie 18 projektów. Kwota dofinansowania 

przyznana podmiotom gminy na realizację operacji była najwyższa z całego obszaru LGR. W tym 

zestawianiu miasto Augustów zajęło drugą pozycję. Bardzo aktywne w pozyskiwaniu środków były 

również podmioty z terenu gminy Wiżajny, które zrealizowały łączenie 16 projektów. Na drugim 

biegunie znajduje się gmina Płaska, w której zrealizowany został tylko jeden projekt sektora 

społeczno-gospodarczego. Podobnie sytuacja wyglądała w gminach Bargłów Kościelny i Krasnopol, 

w których nieliczne projekty realizowały jedynie podmioty tego sektora. 

Ze względu na nierównomierny potencjał organizacyjny, finansowy i ludnościowy 

poszczególnych gmin Stowarzyszenia w zestawieniu, które prezentuje Tabela 1 zawarto również 

informacje o kwocie środków pozyskanych w danej gminie w przeliczeniu na jednego mieszkańca. 

W tej klasyfikacji absolutnym liderem pozostaje gmina Wiżajny ze wskaźnikiem na poziomie 

1 777,35 PLN. Na kolejnej pozycji plasuje się gmina Jeleniewo dla której wysokość wskaźnika wynosi 

916,48 PLN. Średnia dla całego obszaru wyniosła 422,58 PLN.  
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Tabela 1. Aktywność podmiotów sektora publicznego i społeczno-gospodarczego w pozyskiwaniu środków na realizację 
projektów w ramach LSROR na poziomie gmin (P – sektor publiczny; SG – sektor społeczno-gospodarczy). 

JST 
Liczba 

ludności 
Liczba 

projektów 
P SG 

Wartość ogółem 
(PLN) 

Wartość P 
(PLN) 

Wartość SG 
(PLN) 

Wartość na 
mieszkańca 

ogółem (PLN) 

Wartość na 
mieszkańca 

P (PLN) 

Wartość na 
mieszkańca 

SG (PLN) 

Gmina Szypliszki 3 952 4 2 2 866 221,86 789 902,84 76 319,02 219,19 199,87 19,31 

Gmina Jeleniewo 3 133 6 2 4 2 871 345,09 1 353 918,59 1 517 426,50 916,48 432,15 484,34 

Gmina Puńsk 4 283 6 0 6 901 672,12 0 901 672,12 210,52 0 210,52 

Miasto Augustów 30 610 19 10 9 4 827 123,94 3 179 681,58 1 647 442,36 157,7 103,88 53,82 

Gmina Augustów 6 949 5 4 1 974 321,78 948 857,78 25 464,00 140,21 136,55 3,66 

Gmina Raczki 6 051 7 3 4 2 694 883,70 1 756 137,02 938 746,68 445,36 290,22 155,14 

Gmina Wiżajny 2 438 16 2 14 4 333 175,78 1 690 734,00 2 642 441,78 1 777,35 693,49 1 083,86 

Gmina Nowinka 2 957 3 0 3 494 757,47 0 494 757,47 167,32 0 167,32 

Gmina Suwałki 7 292 18 2 16 5 465 733,27 1 432 650,35 4 033 082,92 749,55 196,47 553,08 

Gmina Sejny 4 142 7 0 7 1 535 318,68 0 1 535 318,68 370,67 0 370,67 

Gmina Przerośl 3 027 4 3 1 1 973 696,28 1 387 462,28 586 234,00 652,03 458,36 193,67 

Gmina Filipów 4 504 7 1 6 2 650 812,28 769 167,43 1 881 644,85 588,55 170,77 417,77 

Gmina Krasnopol 3 912 3 0 3 419 788,96 0 419 788,96 107,31 0 107,31 

Gmina Bargłów 
Kościelny 

5 736 2 0 2 1 141 656,48 0 1 141 656,48 199,03 0 199,03 

Gmina Rajgród 5 418 5 5 0 1 182 577,78 1 182 577,78 0 218,27 218,27 0 

Gmina Giby 2 904 3 1 2 436 933,24 231 868,00 205 065,24 150,46 79,84 70,61 

Gmina Płaska 2 634 1 0 1 300 000,00 0 300 000,00 113,9 0 113,9 

RAZEM 99 942 116 35 81 33 070 018,71 14 722 957,65 18 347 061,06 422,58 175,29 247,29 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Pojezierze Suwalsko-

Augustowskie. 
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Obok ww. miast i gmin członkami stowarzyszenia pozostają również powiaty: augustowski, 

suwalski i sejneński, które również realizowały operacje dofinansowywane w ramach LSROR. 

Aktywność tych jednostek w odniesieniu do sektora publicznego i społeczno-gospodarczego 

prezentuje Tabela 2. 

Tabela 2. Aktywność podmiotów sektora publicznego i społeczno-gospodarczego 

w pozyskiwaniu środków na realizację projektów w ramach LSROR na poziomie powiatów 
(P – sektor publiczny; SG – sektor społeczno-gospodarczy). 

JST 
Liczba 

projektów 
P SG Wartość ogółem Wartość P Wartość SG 

Powiat augustowski 2 2 0 299 768,73 299 768,73 0 

Powiat suwalski 8 6 2 3 027 440,17 2 052 903,70 974 536,47 

Powiat sejneński 6 3 3 1 566 926,78 857 436,00 709 490,78 

RAZEM 16 11 5 4 894 135,68 3 210 108,43 1 684 027,25 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Stowarzyszenie Lokalna 

Grupa Działania Pojezierze Suwalsko-Augustowskie. 

 

W ramach działalności Stowarzyszenie, oprócz wykonywania swoich podstawowych zadań, 

realizowało również projekty o charakterze międzyregionalnej i międzynarodowej współpracy oraz 

przyczyniło się do przeprowadzenia badań przyrodniczych, akcji społecznych oraz organizacji imprez 

cyklicznych takich jak: Dzień Rybaka, Święto Siei, Zawody wędkarskie, akcja „Jedź rowerem 

z LGRem”. Do najważniejszych projektów zrealizowanych w tym okresie należą: 

 „Transfer wiedzy krajów skandynawskich w zakresie organizacji profesjonalnej turystki 

wędkarskiej na obszarze Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego” – projekt 

współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 

 „Partnerstwo dla rozwoju obszarów rybackich pogranicza Polski i Litwy” – projekt 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

i realizowany wspólnie ze stowarzyszeniem miasta Alytus „Ryby wód Dzukiji” na 

Litwie, 

 Międzynarodowe Targi Turystyczne i Wędkarskie na Pograniczu Expo Sejny – projekt 

współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój 

Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich na lata 2007-2013 (PO 

Ryby) – edycje 2012, 2013, 2014 

 Konferencja „Turystyka wędkarska w Polsce północno-wschodniej – projekt 

współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój 

Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich na lata 2007-2013 (PO 

Ryby) i realizowany wspólnie z LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” , 

 Utworzenie Międzyregionalnego Konwentu Północno-Wschodnich Lokalnych Grup 

Rybackich, odpowiedzialnego za wspieranie rozwoju i promocji obszarów zależnych od 

rybactwa oraz uściślenie współpracy pomiędzy sześcioma Lokalnymi Grupami 

Rybackimi z województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i podlaskiego. 
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Na obszarze LGR dofinansowanie przeznaczono również na różnorodne inicjatywy w zakresie 

działań promocyjnych i kulturalnych, m.in. regaty żeglarskie „Spotkanie pod Żaglami” organizowane 

przez Klub Wodny Hańcza, otwarte zawody wędkarskie o Puchar Prezydenta Miasta Suwałki, spot 

promocyjny dotyczący turystyki rodzinnej i aktywnej Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego, a także 

konferencję i imprezę turystyczno-promocyjną VII Spływu Kajakowego Kanałem Augustowskim.  

Aby stale rozwijać sektor rybactwa oraz turystyki Lokalna Grupa Rybacka przeprowadza 

badania oraz wydaje publikacje takie jak: „Turystyka wędkarska na obszarze LSROR”, „Ochrona 

przyrody a użytkowanie jezior na obszarze LSROR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”, Promocja 

obszaru LSROR – Pojezierze Suwalsko-Augustowskie – stan aktualny, wyzwania i kierunki działań”. 

Oprócz tego opracowywane są informatory turystyczne oraz przewodniki wędkarskie.  

Dotychczasowe doświadczenie zdobyte podczas realizacji wielu projektów o charakterze 

lokalnym, regionalnym, międzyregionalnym, a także międzynarodowym świadczy o ciągłym rozwoju 

działalności Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”. Wyżej wymienione 

przedsięwzięcia zakończyły się sukcesem, przyczyniając się znacznie do rozwoju Suwalszczyzny. 

Samorządy, organizacje społeczne i pozarządowe, a także rybacy, dzierżawcy jezior i inne osoby 

fizyczne oraz prawne, będące Członkami Stowarzyszenia, są równie mocno zaangażowani w realizację 

celów LSROR i razem wspierają wszechstronny i zrównoważony rozwój regionu. Potencjał, wiedza 

i zdobywane przez lata doświadczenie Członków Stowarzyszenia przełoży się na konkretne efekty przy 

wdrażaniu mechanizmu RLKS. 
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2. Opis obszaru objętego LSROR ze szczególnym uwzględnieniem 

problemów i potrzeb w kontekście nowych zasad wsparcia  

w ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020. 

2.1. UWARUNKOWANIA OGÓLNE 

2.1.1. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA 

Położenie geograficzne i dostępność komunikacyjna są jednymi z kluczowych czynników 

decydujących o możliwościach rozwoju. Zapewnienie sprawnych i dogodnych powiązań 

transportowych w wymiarze zarówno regionalnym, krajowym, jak i międzynarodowym determinuje 

m.in. atrakcyjność inwestycyjną lokalizacji. Stopień dostępności komunikacyjnej regionu ma znaczący 

wpływ na możliwość wykorzystania potencjału i zasobów regionu, tak więc przekłada się na 

możliwości rozwojowe, a co za tym idzie pomocny jest w wyznaczaniu priorytetowych kierunków 

rozwoju.  

Obszar będący przedmiotem niniejszego opracowania położony jest w północno-wschodniej 

Polsce, w północnej części województwa podlaskiego. Graniczy od południa z powiatami: sokólskim, 

grajewskim i monieckim, od zachodu z województwem warmińsko-mazurskim, od wschodu z Litwą 

i z Białorusią. Jest to położenie peryferyjne zarówno w skali kraju, jak i Unii Europejskiej, co niesie ze 

sobą negatywne konsekwencje, szczególnie wobec małej dostępności komunikacyjnej do centrów 

rozwojowych. Z drugiej strony przygraniczne położenie obszaru daje szansę na budowanie przewagi 

jako łącznika między państwami, szczególnie z Litwą, gdyż cała długość granicy polsko-litewskiej jest 

granicą obszaru objętego LSROR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”. 

Rysunek 1. Lokalizacja LSROR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”. 

 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o system Strateg. 
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Niekorzystne skutki peryferyjnego położenia potęgowane są przez znaczną odległość obszaru 

od głównych centrów rozwoju kraju. Spośród największych miast Polski najmniejsza odległość dzieli 

obszar od Warszawy, jednak odległość ta jest znacząca, gdyż wynosi ponad 200 km. 

Rysunek 2. Przybliżone odległości do 9 największych miast Polski. 

 

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Turystyki.  

Dodatkowo peryferyjne położenie obszaru przekłada się na szereg innych niedogodności 

takich jak: 

 ograniczenie swobody przepływu ludzi, towarów i usług wiążące się z przygranicznym 

położeniem, 

 brak stabilności w stosunkach z Białorusią i Rosją skutkujący możliwością 

wprowadzania dodatkowych obostrzeń w wymianie gospodarczej i ruchu granicznym, 

 niska dostępność transportowa obszaru. 

Przez badany obszar przebiega trasa europejska E67, łącząca Europę Środkową z Finlandią, na 

odcinku od Warszawy, przez Kowno, Rygę i Tallin do Helsinek, zwana Via Baltica. Pokrywają się z nią 

drogi krajowe: 8 – prowadząca przez Polskę od granicy z Czechami w Kudowie-Zdroju do granicy 

z Litwą w Budzisku, 61 – łącząca Warszawę z Augustowem, a także 16 – przebiegająca z Dolnej Grupy 

koło Grudziądza do granicy z Litwą w Ogrodnikach. Ważnym węzłem drogowym obszaru jest 

Augustów, gdzie zbiegają się drogi E67, 8, 16 i 61 z drogami wojewódzkimi i lokalnymi. Obecnie trwa 

budowa drogi ekspresowej S61, która docelowo stanowić ma polski odcinek trasy Via Baltica 

o przebiegu Ostrów Mazowiecka – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Raczki – Suwałki – Budzisko 
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– granica państwa. Jedynym istniejącym odcinkiem planowanej drogi jest 6,5 kilometrowa obwodnica 

miejscowości Stawiski. Odcinki w budowie to: Szczuczyn – obwodnica, Raczki – Suwałki (nazywana 

Obwodnicą Augustowa). Odcinki projektowane: Ostrów Mazowiecka – Łomża – Stawiski, Stawiski – 

Grabowo – Szczuczyn, Szczuczyn – Grajewo – Ełk – Raczki, Suwałki – Słobódka – Budzisko. 

Rysunek 3. Podstawowa sieć drogowa obszaru. 

 
Źródło: Google maps. 

Uciążliwym zjawiskiem na drogach jest tranzytowy ruch ciężarowy na trasie od Budziska 

w głąb kraju, który powoduje dewastację istniejącej infrastruktury drogowej, generuje hałas 

i zagrożenie dla środowiska naturalnego. Infrastruktura drogowa regionu ulega jednak poprawie. 

Większość dróg powiatowych posiada nawierzchnię asfaltową lub ubitą żwirową, coraz lepszy jest 

także standard dróg gminnych, choć wciąż przeważają wśród nich drogi gruntowe. 

Obszar wykazuje się bardzo niską dostępnością kolejową. Przebiegają tu jedynie trzy czynne 

linie kolejowe: 

 linia kolejowa nr 40 – łącząca stację Sokółka ze stacją Suwałki, która poprzez linię  

nr 6 zapewnia połączenie ze stolicą województwa – Białymstokiem (pierwszorzędna2), 

 linia kolejowa nr 39 – łącząca stację Olecko ze stacją Suwałki (drugorzędna3), 

                                                           
2
 Wg danych PKP PLK S.A. ze strony http://mapa.plk-sa.pl/ (data pobrania 13.08.2014 r.) 
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 linia kolejowa nr 51 – łącząca stację Suwałki ze stacją Mockava przez przejście 

graniczne Trakiszki/Mockava (o znaczeniu miejscowym4).  

Szansą na poprawę dostępności kolejowej obszaru jest planowany przebieg trasy Rail Baltica, 

która w obecnym kształcie biec ma z Warszawy do Białegostoku, następnie przez Ełk, Olecko i Suwałki 

do granicy z Litwą w Trakiszkach.  

 

2.1.2. PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY I UKŁAD PRZESTRZENNY  

Analizowany obszar obejmuje 20 miast i gmin znajdujących się na terenie czterech powiatów. 

Należą do nich: 

 Powiat suwalski: gmina Suwałki, gmina Jeleniewo, gmina Szypliszki, gmina Wiżajny, 

gmina Raczki, gmina Przerośl, gmina Filipów, gmina Bakałarzewo, gmina Rutka 

Tartak. 

 Powiat augustowski: miasto Augustów, gmina Augustów, gmina Nowinka, gmina 

Płaska, gmina Bargłów Kościelny. 

 Powiat sejneński: gmina Krasnopol, gmina Sejny, gmina Puńsk, gmina Giby, miasto 

Sejny. 

 Powiat grajewski: gmina Rajgród. 

Są to jednostki sąsiadujące ze sobą, powiązane więziami przyrodniczo-przestrzennymi, 

historyczno-kulturowymi, administracyjnymi oraz społeczno-gospodarczymi. Większość jednostek (17) 

to gminy wiejskie, Rajgród jest gminą miejsko-wiejską, zaś Augustów i Sejny – gminami miejskimi. 

 

                                                                                                                                                                                     
3
 Ibidem. 

4
 Ibidem. 
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Rysunek 4. Podział administracyjny analizowanego obszaru na tle województwo podlaskiego. 

 

Źródło: Opracowanie własne na ma podkładzie zaczerpniętym z Planu Zrównoważonego Rozwoju 

Publicznego Transportu Zbiorowego Województwa Podlaskiego. 
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Tabela 3. Podział administracyjny miast i gmin obszaru. 

JST 
powierzchnia 

(ha) 

miejscowości 

podstawowe 

miejscowości 

podstawowe - wsie  
sołectwa 

Miasto Augustów  8 090 1 - - 

Gmina Augustów 26 661 42 37 36 

Gmina Bargłów Kościelny 18 781 37 34 30 

Gmina Nowinka  20 408 37 27 26 

Gmina Płaska 37 267 33 17 15 

Gmina Rajgród  20 726 33 28 30 

Miasto Sejny 449 1 0 1 

Gmina Giby 32 320 53 29 27 

Gmina Krasnopol 17 149 41 37 37 

Gmina Puńsk 13 859 33 32 33 

Gmina Sejny  21 740 53 48 48 

Gmina Bakałarzewo 12 256 32 31 32 

Gmina Filipów 15 081 27 25 26 

Gmina Jeleniewo  13 137 34 33 33 

Gmina Przerośl 12 362 24 24 25 

Gmina Raczki 14 224 36 35 34 

Gmina Rutka-Tartak 10 346 28 28 27 

Gmina Suwałki 26 461 55 48 49 

Gmina Szypliszki 15 643 53 50 51 

Gmina Wiżajny 11 190 35 32 28 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Centralnym punktem obszaru jest miasto Suwałki. Miasto, ze względu na swoją wielkość 

i potencjał ludnościowy nie może brać udziału we współpracy w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej, 

jednak silnie oddziałuje na miejscowości wchodzące w jej skład.  

 

2.1.3. TRENDY ROZWOJOWE 

Rozwój gospodarczy obszaru zależny jest zarówno od uwarunkowań wewnętrznych, do których 

można zaliczyć liczbę ludności i prognozy demograficzne, poziom przedsiębiorczości, dostępność 

transportową, PKB per capita czy lokalny potencjał i zasoby., jak również determinowany jest przez 

warunki zewnętrzne, a więc przez uwarunkowania i zjawiska na poziomie regionalnym, krajowym, 

a także międzynarodowym.  

W wymiarze międzynarodowym najistotniejszym czynnikiem jest przynależność Polski do Unii 

Europejskiej, która zapewnia dostęp do wspólnego rynku oraz funduszy unijnych.  

W latach 2008 i 2009 negatywnie na sytuację gospodarczą Polski oddziaływał globalny kryzys 

ekonomiczny. Efektem jego oddziaływania było ograniczenie aktywności gospodarczej skutkujące 

spowolnieniem tempa wzrostu PKB. W roku 2010 negatywne tendencje występujące w gospodarce 

w dwóch poprzednich latach zostały przełamane. Zwiększyła się aktywność gospodarcza, nastąpiło 

przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego. Po szybkiej odbudowie produkcji i wymiany 

międzynarodowej, ożywieniu inwestycji i zatrudnienia w 2010 roku, rok 2011 przyniósł spowolnienie 

wzrostu globalnego PKB z 5,3% do 3,9%. Ponowne wyhamowanie koniunktury pokazało, iż zakłócenia 
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gospodarcze, które były podstawą kryzysu z lat 2008-2009, nie zostały w pełni usunięte i wciąż 

oddziałują na gospodarkę.  

Polska gospodarka relatywnie dobrze radziła sobie na tle regionu Europy Środkowo-Wschodniej 

oraz całej Unii Europejskiej. Szczególnie widoczne było to w 2009 roku, kiedy odnotowano wzrost PKB 

o 1,6%, co stanowiło jedyny dodatni wynik pośród 27 państw UE, tym samym zapewniając Polsce 

miano „zielonej wyspy”. Również w latach 2010 i 2011 polska gospodarka wyróżniała się wśród 

państw Europy: wzrost polskiego PKB rzędu 3,9% w 2010 roku był trzecim co do wielkości w UE, 

natomiast 4,5% wzrost w 2011 roku zapewnił Polsce czwarte miejsce w Unii. W 2012 r. nastąpiło 

ponowne spowolnienie wzrostu PKB do 1,9%. W roku 2013 tendencja spadkowa utrzymała się, PKB 

wyniósł 1,6%.  

Sytuacja gospodarcza kraju oddziałuje na sytuację regionalną. Województwo podlaskie jest 

jednym z najbiedniejszych regionów w kraju, o PKB per capita znacznie poniżej średniej dla Polski 

(wg danych GUS 71,8% wartości osiąganej dla kraju). Wskaźnik ten osiąga jeszcze niższe wartości 

w odniesieniu do analizowanego obszaru. Kształtowanie się wartości PKB w podregionie suwalskim 

w porównaniu do województwa i kraju w 2011 r. przedstawia Tabela 4. 

Tabela 4. PKB na 1 mieszkańca w podregionie suwalskim w relacji do województwa i Polski 

w 2011 r. 

Jednostka 
PKB na 1 mieszkańca  

w PLN 

PKB na 1 mieszkańca  

w relacji do Polski 

PKB na 1 mieszkańca  

w relacji do województwa 

Polska 39 665 100,0 - 

podlaskie 28 485 71,8 100,0 

podregion 

suwalski 
25 306 63,8 88,8 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Sytuacja gospodarcza w województwie podlaskim jest wynikiem wielu czynników, których 

skumulowane oddziaływania decyduje nie tylko o niższej zamożności, lecz także o niższej dynamice 

wzrostu regionu. Do najważniejszych uwarunkowań zaliczyć należy przede wszystkim względy 

historyczne – jeszcze w okresie przedzaborowym te obszary Rzeczpospolitej Obojga Narodów były 

słabiej zamieszkane i zagospodarowane, następnie nastąpił warunkowany rozbiorami podział na 

Polskę A (odznaczający się lepszym zagospodarowaniem zabór pruski) oraz Polskę B (gorzej 

rozwijający się zabór rosyjski i austriacki). 

Czynniki dziejowe w dalszym ciągu warunkują obecne możliwości województwa w zakresie 

rozwoju. Region charakteryzuje się znaczną powierzchnia lasów i jezior oraz rozległymi obszarami 

terenów chronionych. Decyduje to o tym, że w województwie utrzymuje się najniższa w kraju gęstość 

zaludnienia (wg danych GUS 59 os/km2 w 2013 r., przy czym dla podregionu suwalskiego wartość ta 

jest jeszcze niższa i wynosi 44 os/km2), widoczne jest również wyraźnie niższe uprzemysłowienie.  

Dotychczasowa polityka regionalna Państwa dodatkowo niekorzystnie dla województwa 

priorytetyzowała inwestycje rozwojowe odkładając realizację kluczowych projektów transportowych na 

dalsze lata. Zgodnie z nowelizacją rządowego programu budowy dróg krajowych i autostrad region 

wzbogacić się ma o nowe połączenia drogowe w postaci dróg ekspresowych. Należą do nich:  

 S8 Warszawa – Białystok, której brakujące odcinki powstać mają do 2017 r.  
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 S 61 zgodnie z koncepcją przebiegu przyjętą przez Rząd w 2009 r. Ostrów 

Mazowiecka – Łomża – Szczuczyn – Ełk – Suwałki – Budzisko, stanowiąca polski 

odcinek Via Baltica, który powstać ma do 2020 r. 

Opóźniono natomiast budowę drogi S19, która łączyć miała północ z południem i przebiegać 

całkowicie na ścianie wschodniej.  

Ograniczone możliwości rozwojowe skutkują niskim poziomem przedsiębiorczości lokalnej 

ludności oraz utrzymującym się wysokim bezrobociem. Utrudnienia w zakresie zbytu oferowanych 

towarów i usług nie zachęcają do zakładania własnej działalności, czy rozwoju lokalnych 

przedsiębiorstw. Zgodnie z danymi GUS w 2013 r. w Polsce na 10 tys. osób działało 1 057 podmiotów 

gospodarczych. Dla województwa podlaskiego wskaźnik kształtował się na poziomie 808 podmiotów, 

natomiast w podregionie suwalskim wyniósł jedynie 709. W oczywisty sposób przekłada się to na 

stopę bezrobocia rejestrowanego, która jest jedną z najwyższych w kraju. Brak perspektyw na 

znalezienie pracy przyczynia się do coraz częstszych migracji młodych ludzi do większych ośrodków 

miejskich, pogłębiając tym samym zjawisko wyludniania się obszarów wiejskich i mniejszych 

miejscowości.  

Wymienione powyżej zjawiska szczególnie mocno odczuwalne są na obszarach peryferyjnych 

województwa, do których należą opisywane miasta i gminy. Obszar ten należy do tych, które najmniej 

zyskały na przyspieszonym wzroście gospodarczym w kraju, w dużym stopniu warunkowanym 

dopływem środków finansowych z Unii Europejskiej. Wielkość wsparcia inwestycji ze środków 

europejskich w przeliczeniu na jednego mieszkańca w podregionie suwalskim przekracza średnią dla 

kraju wynoszącą 19,8 PLN, kształtując się na poziomie 21,6 PLN. Na wynik tego wskaźnika mają 

jednak znaczący wpływ przede wszystkim większe miasta, gdyż w niektórych gminach obszaru 

konieczność wyłożenia wkładu własnego na inwestycje skutecznie ograniczała możliwość absorbcji 

środków europejskich. Polityka władz centralnych marginalizująca region pod względem prowadzenia 

dużych inwestycji krajowych (transport, telekomunikacja itp.) dodatkowo pogłębia jego izolację. 

 

2.1.4. ZEWNĘTRZNE PLANY I KONCEPCJE ROZWOJU 

Dokument strategiczny wyznaczający kierunki rozwoju obszaru objętego LSROR powinien być 

zgodny i wpisywać się w zewnętrzne plany i koncepcje rozwoju określone w dokumentach 

strategicznych wyższego rzędu, tzn. strategiach i planach definiujących kierunki rozwoju społeczno-

gospodarczego Europy, Polski i jej regionów. Dlatego też, zachowana zostanie zgodność celów 

wyznaczanych przez niniejszy dokument z celami określonymi w nadrzędnych dokumentach 

strategicznych. Ze względu na zakres tematyczny instrumentów Rozwoju Lokalnego Kierowanego 

przez Społeczność (RLKS) pod uwagę należy wziąć następujące dokumenty: 

 „Europa 2020” – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego włączeniu społecznemu 

Strategia „Europa 2020” jest nowym, długookresowym programem rozwoju społeczno-

gospodarczego Unii Europejskiej (UE), który zastąpił realizowaną od 2000 r., zmodyfikowaną pięć lat 

później, Strategię Lizbońską.  
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W Strategii podkreślona została potrzeba wspólnego działania państw członkowskich na rzecz 

wychodzenia z kryzysu oraz wdrażania reform umożliwiających stawienie czoła wyzwaniom związanym 

z globalizacją, starzeniem się społeczeństw czy rosnącą potrzebą racjonalnego wykorzystywania 

zasobów. W celu osiągnięcia powyższych założeń zaproponowano trzy podstawowe, wzajemnie 

wzmacniające się priorytety: 

 wzrost inteligentny, czyli rozwój oparty na wiedzy i innowacjach, 

 wzrost zrównoważony, czyli transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, 

efektywnie korzystającej z zasobów i konkurencyjnej, 

 wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, czyli wspieranie gospodarki 

charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność 

gospodarczą, społeczną i terytorialną. 

Podstawowymi instrumentami realizacji Strategii „Europa 2020” są opracowywane przez 

państwa członkowskie UE Krajowe Programy Reform oraz przygotowane przez Komisję Europejską 

inicjatywy przewodnie, realizowane na poziomie UE, państw członkowskich, władz regionalnych 

i lokalnych. Te inicjatywy to: 

 Unia innowacji – poprawa warunków ramowych dla innowacji oraz wykorzystanie 

innowacji do rozwiązania najważniejszych problemów społecznych i gospodarczych 

wskazanych w Strategii Europa 2020. 

 Mobilna młodzież – poprawa jakości na wszystkich poziomach edukacji i szkoleń oraz 

zwiększanie atrakcyjności europejskiego szkolnictwa wyższego na arenie 

międzynarodowej. 

 Europejska agenda cyfrowa – osiągnięcie trwałych korzyści gospodarczych 

i społecznych z jednolitego rynku cyfrowego, opartego na dostępie do 

szerokopasmowego Internetu. 

 Europa efektywnie korzystająca z zasobów – wsparcie zmiany w kierunku gospodarki 

niskoemisyjnej i efektywniej korzystającej z zasobów środowiska oraz dążenie do 

wyeliminowania zależności wzrostu gospodarczego od degradacji środowiska 

przyrodniczego. 

 Polityka przemysłowa w erze globalizacji – poprawa warunków dla przedsiębiorczości, 

zwłaszcza MŚP oraz wsparcie rozwoju silnej bazy przemysłowej, zdolnej do 

konkurowania w skali globalnej. 

 Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia – stworzenie warunków do 

unowocześnienia rynków pracy, przez ułatwienie mobilności pracowników i rozwój ich 

umiejętności, w celu zwiększenia poziomu zatrudnienia oraz zapewnienie trwałości 

europejskich modeli społecznych. 

 Europejski program walki z ubóstwem – zapewnienie spójności gospodarczej, 

społecznej i terytorialnej poprzez pomoc osobom biednym i wykluczonym oraz 

umożliwienie im aktywnego uczestniczenia w życiu ekonomicznym i społecznym. 
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Zakres tematyczny RLKS jasno definiuje obszary, które uzyskają wsparcie w ramach wdrażania 

LSROR. W przypadku realizacji zapisów Strategii Europa 2020 będą to przede wszystkim działania 

nakierowane na realizację celu zakładającego wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, czyli 

wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność 

gospodarczą, społeczną i terytorialną oraz związanych z nim inicjatyw przewodnich. 

 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności 

Strategia jest podstawowym dokumentem określającym główne trendy, wyzwania i scenariusze 

rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz kierunki przestrzennego zagospodarowania kraju 

z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju. Założeniem wyjściowym przy konstruowaniu 

Strategii stała się konieczność przezwyciężenia kryzysu finansowego w jak najkrótszym czasie, a tym 

samym próba uniknięcia „straconej dekady”, czyli rozwoju gospodarczego wolniejszego niż 

w poprzednim dziesięcioleciu. Wolniejszy rozwój spowodowałby, że jakość życia ludzi poprawiałaby się 

bardzo wolno, natomiast celem głównym realizacji działań zapisanych w dokumencie jest właśnie 

poprawa jakości życia Polaków. 

Aby zrealizować ten postulat rozwój Polski powinien odbywać się w trzech obszarach 

strategicznych jednocześnie: 

1. Konkurencyjności i innowacyjności gospodarki (modernizacji). 

2. Równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski (dyfuzji). 

3. Efektywności i sprawności państwa (efektywności).  

W każdym z obszarów strategicznych zostały określone strategiczne cele rozwojowe. Cele 

strategiczne uzupełnione są sprecyzowanymi kierunkami interwencji. Kierunki interwencji 

podporządkowane zostały schematowi trzech obszarów strategicznych, które zostały podzielone na 

osiem części (zgodnych ze strategicznymi celami rozwojowymi). Są to:  

1. W obszarze konkurencyjności i innowacyjności gospodarki:  

 Innowacyjność gospodarki i kreatywność indywidualna. 

 Polska Cyfrowa. 

 Kapitał ludzki. 

 Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko.  

2. W obszarze równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski:  

 Rozwój regionalny. 

 Transport.  

3. W obszarze efektywności i sprawności państwa:  

 Kapitał społeczny. 
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 Sprawne państwo.  

Założenia RLKS na obszarze LSROR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie wpisują się we wszystkie 

trzy obszary Strategii, koncentrując się w szczególności na zadaniach związanych z budowaniem 

kreatywności indywidualnej, cyfryzacji, rozwojem regionalnym oraz kapitałem ludzkim i społecznym. 

 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 

Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju (ŚSRK) stanowi najważniejszy dokument 

w perspektywie średniookresowej, określający cele strategiczne rozwoju kraju do 2020 r. Jest również 

kluczowa dla określenia działań rozwojowych, w tym możliwych do sfinansowania w ramach 

perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. ŚSRK wytycza obszary strategiczne, w których 

koncentrować się będą główne działania oraz określa jakie interwencje są niezbędne w celu 

przyspieszenia procesów rozwojowych. Dokument wskazuje działania polegające na usuwaniu barier 

rozwojowych, swoistych wąskich gardeł, w tym słabości polskiej gospodarki ujawnionych przez kryzys 

gospodarczy, jednocześnie koncentrując się na potencjałach społeczno-gospodarczych 

i przestrzennych, które odpowiednio wzmocnione stymulowały będą rozwój. Dokument definiuje 

również wizję kraju, zgodnie z którą Polska w roku 2020 to: aktywne społeczeństwo, konkurencyjna 

gospodarka i sprawne państwo. Celem głównym strategii średniookresowej staje się wzmocnienie 

i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy 

i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności.  

Strategia średniookresowa wyznacza trzy obszary strategiczne i cele służące ich realizacji, 

tożsame z obszarami zidentyfikowanymi w Strategii długookresowej. Są to: 

1. Obszar strategiczny I. Sprawne i efektywne państwo: 

 Przejście od administrowania do zarządzania rozwojem. 

 Zapewnienie środków na działania rozwojowe. 

 Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb i aktywności 

obywatela. 

2. Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka: 

 Wzmocnienie stabilności makroekonomicznej. 

 Wzrost wydajności gospodarki. 

 Zwiększenie innowacyjności gospodarki. 

 Rozwój kapitału ludzkiego. 

 Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych. 

 Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko. 

 Zwiększenie efektywności transportu. 
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3. Obszar strategiczny III. Spójność strategiczna i terytorialna: 

 Integracja społeczna. 

 Zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych. 

 Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju oraz integracja 

przestrzenna dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych. 

W ŚSRK obok działań na poziomie centralnym dostrzeżono konieczność wdrażania działań 

rozwojowych w regionach w celu wyrównywania poziomu rozwoju poszczególnych obszarów kraju. 

Strategia kładzie nacisk na konieczność wzmocnienia innowacyjności Polski oraz cyfryzację kraju. Dużo 

uwagi poświęcono także integracji społecznej. Te kierunki wyznaczane przez ŚSRK możliwe będą do 

realizacji w ramach instrumentu RLKS. 

 

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 

We współczesnym świecie, w obliczu coraz silniejszej globalnej konkurencji, kapitał ludzki 

o odpowiednio wysokich kompetencjach i kwalifikacjach dostosowanych do wyzwań zmieniającej się 

rzeczywistości stanowi jeden z nieodzownych warunków szybkiego rozwoju gospodarczego i rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego oraz co za tym idzie, poprawy jakości życia obywateli.  

Odpowiednio wysoki poziom kompetencji wydatnie zwiększa szanse na zatrudnienie, a więc 

możliwość uniknięcia ubóstwa i wykluczenia społecznego. Wysoka jakość kapitału ludzkiego ma także 

znaczenie przy dokonywaniu wyborów ukierunkowanych na poszanowanie środowiska naturalnego, 

którego kondycja przekłada się na jakość życia (także przyszłych pokoleń) i poprawę zdrowia 

społeczeństwa, zwłaszcza w kontekście prognoz demograficznych wskazujących na postępujące 

starzenie się europejskich populacji.  

Wdrażanie założeń przyjętych w dokumencie doprowadzić ma do wypełnienia się wizji 

zdefiniowanej następująco: Polska w roku 2020 będzie krajem charakteryzującym się optymalnym 

poziomem jakości życia, którego głównym źródłem będzie wysoki poziom zatrudnienia. Polska w roku 

2020 będzie krajem przyjmującym priorytet zatrudnienia jako najlepszej drogi do ograniczenia 

wykluczenia społecznego i lepszej jakości życia wszystkich obywateli. 

Głównym celem działań zaplanowanych w Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego jest rozwijanie 

kapitału ludzkiego poprzez wydobywanie potencjałów osób, tak aby mogły one w pełni uczestniczyć 

w życiu społecznym, politycznym i ekonomicznym na wszystkich etapach życia. Cel ten wyznaczany 

jest przez pięć celów szczegółowych: 

1. Wzrost zatrudnienia. 

2. Wydłużenie okresu aktywności zawodowej i zapewnienie lepszej jakości funkcjonowania osób 

starszych. 

3. Poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

4. Poprawa zdrowia obywateli oraz efektywności systemu opieki zdrowotnej. 
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5. Podniesienie poziomu kompetencji oraz kwalifikacji obywateli. 

Realizacja Strategii odbywać się ma w oparciu o cykle życia – cykle kariery, począwszy od 

dzieciństwa, poprzez edukację, aktywność zawodową i starość, tak aby wypełnione zostały 

najważniejsze zadania polityki państwa w obszarze rozwoju kapitału ludzkiego. Zadania te wdrażane 

powinny być również na poziomie lokalnym m.in. poprzez przeniesienie działań zapisanych w RLKS do 

LSROR. 

 

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 jest integralnym elementem koncepcji rozwoju 

Polski na najbliższe dziesięciolecie. Jakość kapitału społecznego przekłada się praktycznie na wszystkie 

obszary ludzkiego działania, a jego rozwój uzależniony jest od wielu czynników. Podejmowane 

działania powinny przyczyniać się do wzrostu wzajemnego zaufania Polaków i sprzyjać poprawie 

zaufania do instytucji i organów państwa. Ważnym elementem inicjowanych zmian powinno być 

wzmacnianie gotowości Polaków do działania na rzecz dobra wspólnego. 

Najważniejszym wyzwaniem, na które odpowiedzieć ma Strategia Rozwoju Kapitału 

Społecznego 2020, jest zwiększenie powszechnej świadomości znaczenia kapitału społecznego dla 

rozwoju kraju. Dlatego też, jej głównym celem pozostaje wzmocnienie udziału kapitału społecznego 

w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski. Odbywać się to ma poprzez wdrażanie następujących 

celów szczegółowych: 

1. Kształtowanie postaw sprzyjających kooperacji, kreatywności oraz komunikacji. 

2. Poprawa mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne. 

3. Usprawnienie procesów komunikacji społecznej oraz wymiany wiedzy. 

4. Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego.  

Relacje, które budowane są na zaufaniu, sprzyjają współpracy, komunikacji i kreatywności oraz 

wiążą jednostkę ze społeczeństwem w sposób umożliwiający jej współdziałanie z innymi i realizowanie 

wspólnych celów. Jednocześnie relacje te funkcjonują w oparciu o przestrzeń publiczną, a więc urzędy, 

instytucje kultury, szkoły, miejsca rekreacji itp., czyli szeroko pojętą infrastrukturę społeczną. Rozwój 

społeczny buduje społeczeństwo obywatelskie, poczucie wspólnoty i odpowiedzialności. 

Rozwój społeczny jest więc bardzo istotnym elementem rozwoju obszaru, tak więc założenia 

przyjęte w strategii krajowej znajdują swoje odzwierciedlenie w niniejszym dokumencie. 

 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie. 

KSRR jest dokumentem określającym cele i sposób działania podmiotów publicznych, 

a w szczególności rządu i samorządów województw dla osiągnięcia strategicznych celów rozwoju 

kraju. 
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Celem strategicznym polityki regionalnej jest efektywne wykorzystywanie specyficznych 

regionalnych oraz terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju – 

wzrostu, zatrudnienia i spójności w horyzoncie długookresowym. KSRR ustala trzy cele szczegółowe 

do 2020 roku: 

1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów. 

2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie procesom marginalizacji na obszarach 

problemowych. 

3. Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań rozwojowych 

ukierunkowanych terytorialnie. 

W Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 poruszono tematykę związaną 

z konkurencyjnością regionów oraz koniecznością pogodzenia różnych interesów rozwojowych kraju. 

Polityka regionalna powinna być zorientowana z jednej strony na wyrównywanie dysproporcji, 

z drugiej na efektywność. Oznacza to dążenie do przekształcenia różnorodności terytorialnej w siłę, 

postulując lepsze wykorzystywanie regionalnie zróżnicowanych potencjałów rozwojowych przez 

terytoria. 

Zgodnie z postulatami KSRR rozwój obszaru objętego LSROR oparty zostanie o jego silne strony 

i przewagi terytorialne, gwarantując efektywność zastosowanych środków, przy jednoczesnym dążeniu 

do wydźwignięcia obszarów problemowych, czy do tej pory pomijanych, w celu wyrównywania różnic 

rozwojowych w stosunku do najlepiej funkcjonujących obszarów kraju. 

 

Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 

Strategia rozwoju województwa określa zasady, obszary i kierunki interwencji polityki rozwoju 

regionu w zakładanym horyzoncie czasowym. Stanowi także narzędzie planowania strategicznego oraz 

zarzadzania rozwojem regionu. 

W dokumencie zdefiniowano trzy strategiczne cele rozwoju województwa. Są to: 

1. Konkurencyjna gospodarka. 

2. Powiązania krajowe i międzynarodowe. 

3. Jakość życia. 

Cele strategiczne wyznaczają szereg celów operacyjnych w powyższych obszarach. Działania 

związane z wdrażaniem LSROR powinny skupiać się na wypełnianiu celów operacyjnych wskazanych 

przez cele strategiczne nr 1 i 3 np. rozwoju kompetencji do pracy i wsparcie aktywności zawodowej 

mieszkańców regionu, rozwój kapitału społecznego jako katalizatora procesów rozwojowych czy 

poprawa spójności społecznej. 
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2.2. SFERA SPOŁECZNA 

2.2.1. DEMOGRAFIA I MIGRACJE 

Wg danych GUS opisywany obszar w 2013 r. zamieszkiwało 111 119 osób, w tym 

55 290 mężczyzn i 55 829 kobiet. Liczba kobiet i mężczyzn była więc bardzo do siebie zbliżona, tak że 

wartość współczynnika feminizacji kształtowała się na poziomie 1,009 i była jedną z najniższych 

w kraju (średnia dla Polski 1,07). 

Wykres 1. Liczba ludności obszaru w latach 2009-2013. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

W analizowanym okresie zauważyć można powolny, lecz stały spadek liczby ludności badanego 

obszaru. Wyjątkiem jest rok 2010, kiedy liczba ludności gwałtownie wzrosła. Zjawisko to zauważalne 

było w całym kraju. Przyczyną niekorzystnych zjawisk demograficznych jest utrzymujący się ujemny 

przyrost naturalny oraz saldo migracji.  

Pod względem liczby ludności najliczniej zamieszkaną jednostką samorządu terytorialnego jest 

miasto Augustów, którego obszar w 2013 r. zamieszkiwało 30 610 osób, natomiast najmniejszym 

podmiotem jest gmina Rutka Tartak, w której mieszka 2 408 osób. 

Tabela 5. Zmiany w liczbie ludności poszczególnych JST opisywanego obszaru.  

JST 2009 2010 2011 2012 2013 

Miasto Augustów  30 323 30 809 30 825 30 809 30 610 

Gmina Augustów 6 592 6 873 6 882 6 904 6 949 

Gmina Bargłów Kościelny 5 646 5 818 5 788 5 800 5 736 

Gmina Nowinka  2 871 2 954 2 956 2 972 2 957 

Gmina Płaska 2 562 2 578 2 602 2 589 2 634 

Gmina Rajgród  5 438 5 546 5 487 5 463 5 418 

Miasto Sejny 5 737 5 707 5 698 5 641 5 650 

Gmina Giby 2 927 2 930 2 906 2 927 2 904 
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JST 2009 2010 2011 2012 2013 

Gmina Krasnopol 3 878 3 998 3 973 3 955 3 912 

Gmina Puńsk 4 356 4 377 4 323 4 308 4 283 

Gmina Sejny  4 115 4 161 4 139 4 132 4 142 

Gmina Bakałarzewo 3 005 3 095 3 087 3 077 3 119 

Gmina Filipów 4 501 4 604 4 582 4 524 4 504 

Gmina Jeleniewo  3 112 3 167 3 176 3 162 3 133 

Gmina Przerośl 3 019 3 069 3 056 3 059 3 027 

Gmina Raczki 6 046 6 138 6 113 6 071 6 051 

Gmina Rutka-Tartak 2 225 2 472 2 464 2 470 2 408 

Gmina Suwałki 6 629 7 180 7 277 7 252 7 292 

Gmina Szypliszki 3 971 3 997 3 978 3 946 3 952 

Gmina Wiżajny 2 640 2 500 2 478 2 463 2 438 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Struktura ludności zamieszkującej analizowany obszar wg ekonomicznych grup wieku odbiega 

nieznaczenie od średnich wskaźników dla województwa i Polski. Korzystniej kształtuje się udział 

ludności w wieku przedprodukcyjnym w ogóle ludności. Mniejszy jest natomiast udział osób w wieku 

produkcyjnym. Wartości wskaźnika dla osób w wieku poprodukcyjnym pozostają na zbliżonym 

poziomie. Relatywnie wysoki udział ludności w wieku przedprodukcyjnym oznacza, że w przypadku 

analizowanych jednostek ogólnopolskie trendy związane ze starzeniem się społeczeństwa nie są 

jeszcze aż tak zaawansowane. 

Wykres 2. Struktura ludności wg ekonomicznych grup wieku w 2013 r. (%). 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Wartości dla poszczególnych wskaźników nie kształtują się równomiernie we wszystkich 

miastach i gminach analizowanego obszaru. Największy odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym 

zanotowano w gminach Augustów, Jeleniewo, Przerośl i Raczki. Gmina Przerośl notuje również 

najniższy udział osób w wieku produkcyjnym spośród opisywanych jednostek. Największy odsetek 

osób w wieku produkcyjnym zamieszkuje gminę Suwałki, która posiada również korzystne wskaźniki 
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dla osób w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym. Najmniej korzystnie pod względem 

demograficznym sytuacja kształtuje się w gminie Giby, którą przy niższym odsetku osób w wieku 

przedprodukcyjnym i produkcyjnym zamieszkuje duża grupa osób w wieku poprodukcyjnym.  

Tabela 6. Ludność wg ekonomicznych grup wieku w poszczególnych miastach i gminach w 2013 r. 

(%). 

JST Przedprodukcyjny Produkcyjny Poprodukcyjny 

Miasto Augustów  17,7 63,8 18,4 

Gmina Augustów 21,5 62,3 16,2 

Gmina Bargłów Kościelny 20,6 60,9 18,5 

Gmina Nowinka  20,1 61,4 18,4 

Gmina Płaska 17,8 61,7 20,5 

Gmina Rajgród  18,5 63,3 18,2 

Miasto Sejny 18,6 62,7 18,7 

Gmina Giby 17,7 60,6 21,7 

Gmina Krasnopol 19,1 61,2 19,7 

Gmina Puńsk 17,7 63,1 19,2 

Gmina Sejny  17,3 62,4 20,3 

Gmina Bakałarzewo 19,4 63,5 17,1 

Gmina Filipów 20,6 61,7 17,7 

Gmina Jeleniewo  21,4 61,7 16,9 

Gmina Przerośl 21,1 59,1 19,7 

Gmina Raczki 21,2 62,8 16,1 

Gmina Rutka-Tartak 20,4 61,1 18,5 

Gmina Suwałki 20,4 64,0 15,6 

Gmina Szypliszki 20,0 62,2 17,8 

Gmina Wiżajny 19,6 61,2 19,2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

2.2.2. EDUKACJA 

System szkolnictwa na badanym obszarze przeanalizowany został na podstawie informacji 

udostępnianych przez miasta i gminy opisywanego obszaru. Analiza objęła przedszkola, szkoły 

podstawowe oraz gimnazja stanowiące jednostki organizacyjne ww. podmiotów, tak więc nie zostały 

w niej uwzględnione podmioty prywatne prowadzące działalność edukacyjną. 

Na podstawie przeprowadzonych badań zauważyć można, że system edukacyjny obszaru nie 

jest rozbudowany. Wszystkie wchodzące w skład Stowarzyszenia miasta i gminy zapewniają dostęp do 

edukacji podstawowej oraz (z wyjątkiem gminy Sejny) do edukacji na poziomie gimnazjalnym. 

Większość placówek znajduje się jednak w głównej miejscowości gminy (siedzibie), tak więc część 

dzieci nie ma szkoły w bezpośrednim sąsiedztwie. Może to być szczególnie uciążliwe dla najmłodszych 

uczniów. Liczbę placówek, dla których organem prowadzącym jest gmina przedstawia Tabela 7. 
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Tabela 7. Placówki oświatowe dla których organem prowadzącym jest gmina. 

JST Gimnazja Szkoły podstawowe Przedszkola 

Miasto Augustów  3 4 5 

Gmina Augustów 2 7 - 

Gmina Bargłów Kościelny 1 4 - 

Gmina Nowinka  1 3 - 

Gmina Płaska 1 2 - 

Gmina Rajgród  1 4 - 

Miasto Sejny 1 1 1 

Gmina Giby 1 3 - 

Gmina Krasnopol 1 4 1 

Gmina Puńsk 1 2 1 

Gmina Sejny  - 2 - 

Gmina Bakałarzewo 1 1 - 

Gmina Filipów 1 1 - 

Gmina Jeleniewo  1 1 - 

Gmina Przerośl 1 1 1 

Gmina Raczki 1 3 3 

Gmina Rutka-Tartak 1 1 - 

Gmina Suwałki 3 5 - 

Gmina Szypliszki 2 4 - 

Gmina Wiżajny 1 2 - 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych na stronach Biuletynu Informacji 

Publicznej miast i gmin opisywanego obszaru, data pobrania 18.08.2014 r. 

Powyższa lista nie jest pełna, gdyż nie uwzględnia filii placówek oświatowych prowadzonych 

w mniejszych miejscowościach gmin. Na obszarze działa niewielka liczba placówek przedszkolnych. 

Najwięcej z nich funkcjonuje w mieście Augustów oraz gminie Raczki, która zorganizowała oddziały 

przedszkolne przy szkołach podstawowych. Oprócz tego po jednej placówce przedszkolnej znajduje się 

w mieście Sejny, gminie Krasnopol, gminie Puńsk i gminie Przerośl. Wartym odnotowania jest fakt, że 

w gminie Puńsk funkcjonuje szkoła muzyczna I stopnia, dla której organem prowadzącym jest 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ponadto w Augustowie w ramach Zespołu Szkół 

Specjalnych działa szkoła podstawowa i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest powiat 

augustowski. 

Placówki szkolne na poziomie ponadgimnazjalnym na terenie obszaru, dla których organem 

prowadzącym jest powiat, przedstawia Tabela 8. 
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Tabela 8. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie analizowanego obszaru, dla których jednostką 

prowadzącą jest powiat. 

JST L.O. Technika  Z.S.Z. 
L.O. dla 

dorosłych 

Szkoły 

policealne 

powiat augustowski  2 1 1 1 - 

powiat sejneński 2 - - 2 1 

powiat suwalski 1 1 1 1 1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych na stronach Biuletynu Informacji 

Publicznej powiatów, data pobrania 18.08.2014 r. 

Poza wyżej wymienionymi w powiecie sejneńskim działa również Zespół Szkół Techniczno-

Rolniczych dla którego organem prowadzącym jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W skład 

Zespołu Szkół Techniczno-Rolniczych w Sejnach wchodzą: liceum profilowane, technikum, zasadnicza 

szkoła zawodowa, technikum mechanizacji rolnictwa, zaoczne technikum mechanizacji rolnictwa, 

liceum techniczne dla dorosłych. 

Szkolnictwo wyższe na obszarze praktycznie nie istnieje. Jedyną uczelnią wyższą zlokalizowaną 

w obrębie opisywanych jednostek samorządu terytorialnego jest działający w Augustowie Zamiejscowy 

Ośrodek Dydaktyczny Społecznej Akademii Nauk w Łodzi realizujący kształcenie na kierunku 

zarządzanie. 

Zapleczem edukacyjnym dla obszaru jest, pozostające poza Stowarzyszeniem, miasto Suwałki, 

oferujące edukację na wszystkich poziomach nauczania, w tym szkolnictwo wyższe. Funkcjonują tu: 

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepaniaka, 

 Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska im. Papieża Jana Pawła II, 

 Wyższa Szkoła Służby Społecznej im. ks. Franciszka Blachnickiego, 

 Wydziały zamiejscowe Politechniki Białostockiej oraz Akademii Teologii Katolickiej 

w Warszawie. 

Szkoły wyższe znajdujące się na terenie oddziaływania opisywanego obszaru, a więc 

zlokalizowane w odległości pozwalającej na codzienne dojazdy bez konieczności przeprowadzki do 

miejsca kształcenia, funkcjonują również w Olecku oraz Ełku. Najważniejszym ośrodkiem w regionie 

oferującym najwięcej możliwości w zakresie kształcenia wyższego jest miasto Białystok. Miasto 

znajduje się jednak w znacznym oddaleniu, co utrudniać może młodzieży z obszaru JST należących do 

Stowarzyszenia naukę w trybie stacjonarnym.  

 

2.2.3. KULTURA 

Suwalszczyzna nie jest regionem o wyraźnej odrębności etniczno-kulturowej. Widać tu wpływy 

mazowieckie, mazurskie, podlaskie i częściowo litewskie. Jest to rezultat późnego zasiedlenia tych 

ziem i wielonarodowościowej mozaiki mieszkańców. Mieszkańcy wsi suwalskich wytworzyli własne 

obyczaje, obrzędy i inne formy kultury ludowej. Część z nich wciąż jest praktykowana.  
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Szczególnie pielęgnuje się tradycje tańca, śpiewu i muzyki. W regionie działa kilkanaście 

lokalnych zespołów śpiewaczych i kapel. Nie zanika na ziemi suwalskiej rękodzieło. Najbardziej 

rozpowszechnione jest plecionkarstwo i tkactwo.  

Miejscowości zrzeszone w LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” zlokalizowane są 

w historycznym regionie Suwalszczyzny. W wielu z nich działają wokalno-taneczne zespoły ludowe 

m.in.: „Szeszupa” w Rutce-Tartaku, „Pogranicze” w Szypliszkach, „Zorniczanka” w gminie Raczki, 

„Zajączkowiacy” w gminie Bakałarzewo, „Jaćwież” w Jeleniewie, „Modry Len” w Nowince, „Rospuda” 

w Filipowie, „Jezioraki” w Wiżajnach, „Przeroślaki” w Przerośli. 

Z dawną kulturą regionu zapoznać się można zwiedzając muzea i izby regionalne np. Muzeum 

Ziemi Augustowskiej w Augustowie, Muzeum Ziemi Sejneńskiej w Sejnach, Muzeum Wigier w Starym 

Folwarku, czy Skansen – zagroda litewska w Puńsku. 

Tabela 9. Liczba zwiedzających placówki muzealne w 2013 r. 

JST Liczba zwiedzających 

Miasto Augustów 5 362 

Miasto Sejny  6 270 

Gmina Puńsk 600 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Funkcje kulturalne obszaru realizowane są głównie przez miejskie i gminne domy kultury. Na 

terenie objętym opracowaniem ośrodki takie znajdują się w Augustowie, Bakałarzewie, Filipowie, 

Krasnopolu, Nowince, Przerośli, Puńsku, Raczkach, Sejnach i Wiżajnach. Działają tu również inne 

ośrodki prowadzące działalność kulturalną, kluby i świetlice. 

Tabela 10. Domy kultury, kluby i świetlice oraz organizowane przez nie imprezy w 2013 r. 

JST 
Domy kultury, kluby  

i świetlice 

Liczba 

organizowanych 

imprez 

Uczestnicy imprez 

Miasto Augustów  2 301 100 781 

Gmina Augustów 1 40 3 386 

Gmina Nowinka 1 13 1 510 

Gmina Płaska 1 14 930 

Gmina Rajgród  1 30 2 650 

Miasto Sejny 2 287 33 960 

Gmina Giby 2 66 6 810 

Gmina Krasnopol 1 17 1 060 

Gmina Puńsk 1 76 2 780 

Gmina Bakałarzewo 1 49 8 866 

Gmina Filipów 1 35 8 765 

Gmina Przerośl 1 9 6 200 

Gmina Raczki 1 49 10 370 

Gmina Rutka Tartak 1 2 200 

Gmina Wiżajny 1 26 2 808 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Na terenie miast i gmin obszaru realizowanych i organizowanych jest wiele imprez kulturalnych 

i rozrywkowych. Część z nich poświęcona jest promowaniu kultury regionu, część nastawiona jest 
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przede wszystkim na masową rozrywkę. Odbywają się one głównie w sezonie turystycznym. Najwięcej 

wydarzeń rozrywkowo-kulturalnych organizowanych jest w mieście Augustów, przyciągają one również 

najwięcej uczestników. Augustów jest jednak bardzo popularną miejscowością turystyczną, gdzie dużo 

wydarzeń organizuje się właśnie z myślą o odwiedzających miasto gościach. Niewiele mniejsza liczba 

imprez odbywa się w gminie Sejny, liczba ich uczestników jest jednak trzykrotnie niższa. Na drugim 

biegunie znajduje się gmina Rutka Tartak, gdzie zgodnie z danymi GUS w 2013 r. z inicjatywy gminy 

zorganizowane zostały jedynie 2 imprezy masowe, w których uczestniczyło 200 osób. W niektórych 

miejscowościach obszaru gminy nie organizowały wydarzeń publicznych. 

Ważnym punktem na mapie kulturalnej regionu jest miasto Suwałki. Główna instytucja kultury 

miasta to Suwalski Ośrodek Kultury. Działalność Ośrodka jest silnie zakorzeniona w dziedzictwie 

kulturowym regionu. Ośrodek organizuje liczne imprezy i wydarzenia kulturalno-artystyczne, prowadzi 

teatr, organizuje pokazy filmowe i koncerty stanowiąc interdyscyplinarne centrum animacji społeczno-

kulturalnej obszaru. 

 

2.2.4. SPORT 

Ze względu na uwarunkowania geograficzne i przyrodnicze region suwalski stwarza doskonałe 

warunki do aktywnego wypoczynku. W rozległych kompleksach leśnych wyznaczono szereg szlaków 

turystycznych – pieszych, rowerowych oraz konnych, które w zimie służą również jako szlaki do 

narciarstwa biegowego. Liczne akweny oraz rzeki stymulują rozwój sportów wodnych, szczególnie 

żeglarstwa i kajakarstwa. Możliwości rekreacyjne oferowane przez region ściśle związane są z jego 

atutami. Działają tu liczne, sezonowe wypożyczalnie sprzętu sportowego, jednak poza sezonem lub 

w przypadku niepogody oferta sportowa jest bardzo uboga. Wyjątkiem jest miasto Augustów 

z funkcjonującym tu Centrum Sportu i Rekreacji, w którego dyspozycji pozostają liczne obiekty 

sportowe. W pozostałych miastach i gminach obszaru jedynymi dostępnymi obiektami są przyszkolne 

hale sportowe oraz boiska szkolne i gminne. 

Na terenie obszaru działają również kluby i stowarzyszenia sportowe. Najwięcej tego typu 

organizacji zlokalizowanych jest w mieście Augustów m.in. klub sportowy Sparta z sekcjami kajakową, 

narciarstwa wodnego i piłki nożnej, kluby żeglarskie, jeździeckie, sztuk walki, sportów drużynowych 

itp. W innych miejscowościach regionu oferta jest bardziej ograniczona, niemniej różne formy zrzeszeń 

sportowych działają na terenie 13 z 20 analizowanych jednostek. Mieszkańcy obszaru korzystają 

również z obiektów i zajęć sportowych zlokalizowanych w mieście Suwałki. 

Tabela 11. Kluby sportowe oraz ich członkowie w 2012 r.5 

JST kluby członkowie 
ćwiczący 

ogółem 

ćwiczący 

mężczyźni 

ćwiczące 

kobiety 

Miasto Augustów  15 732 611 471 140 

Gmina Augustów  5 203 179 120 59 

Gmina Płaska  1 18 18 14 4 

Gmina Rajgród  2 136 67 44 23 

Miasto Sejny  3 418 333 167 166 

Gmina Giby  3 83 61 49 12 

                                                           
5
 Brak danych za rok 2013. 
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JST kluby członkowie 
ćwiczący 

ogółem 

ćwiczący 

mężczyźni 

ćwiczące 

kobiety 

Gmina Krasnopol  1 31 31 8 23 

Gmina Puńsk  1 171 165 100 65 

Gmina Bakałarzewo  3 133 139 66 73 

Gmina Raczki  2 82 102 76 26 

Gmina Rutka-Tartak  1 15 41 29 12 

Gmina Suwałki  6 238 218 97 121 

Gmina Szypliszki 2 169 149 85 64 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

2.2.5. OPIEKA ZDROWOTNA 

Na terenie obszaru działają dwa szpitale publiczne. Są to: 

 Szpital im. E. Biernackiego w Augustowie 

 Szpital w Sejnach 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie prowadzi działalność leczniczą 

w formie lecznictwa zamkniętego – 171 łóżek w oddziałach szpitalnych i lecznictwa otwartego – 

poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych w sześciu poradniach specjalistycznych. SPZOZ 

w Augustowie zabezpiecza także mieszkańców powiatu augustowskiego w zakresie nocnej 

i świątecznej opieki zdrowotnej. Łączny kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia obejmuje 

21 zakresów medycyny. W placówce funkcjonują następujące oddziały szpitalne: obserwacyjno-

zakaźny, pediatryczny, chorób wewnętrznych, anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii urazowo-

ortopedycznej, chirurgii ogólnej i ginekologiczno-położniczy oraz poradnie specjalistyczne: 

rehabilitacyjna, położniczo-ginekologiczna, chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii ogólnej, lekarza 

rodzinnego i chorób zakaźnych. 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach jest placówką prowadzoną przez 

powiat sejneński. Szpital dysponuje w sumie 87 łóżkami. W szpitalu funkcjonują następujące oddziały: 

oddział chirurgiczny, oddział wewnętrzny, oddział intensywnej terapii, pododdział dziecięcy, 

pododdział położniczo-ginekologiczny, pogotowie ratunkowe. Placówka prowadzi również lecznictwo 

otwarte poprzez następujące poradnie specjalistyczne: rehabilitacji medycznej, dermatologiczną, 

gruźlicy i chorób płuc, kardiologiczną, neurologiczną, okulistyczną, zdrowia psychicznego, chirurgiczną, 

poradnię dla kobiet oraz laryngologiczną. 

Ponadto w Augustowie, Sejnach i Puńsku działają publiczne przychodnie zdrowia świadczące 

opiekę ambulatoryjną. Liczba placówek oraz gabinetów niepublicznych jest znacznie wyższa. 

W Augustowie rozwinęło się lecznictwo uzdrowiskowe. Działające tu Sanatorium Uzdrowiskowe 

Augustów realizuje zabiegi zakresu rehabilitacji pourazowej, krioterapii oraz odchudzania. 

Mieszkańcy obszaru korzystają również z leczenia oferowanego przez Szpital Wojewódzki 

im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach. 
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2.2.6. POMOC SPOŁECZNA 

Zadania w zakresie pomocy społecznej realizują w imieniu samorządów Ośrodki Pomocy 

Społecznej. Zgodnie z danymi GUS w 2012 r.6 ze świadczeń pomocy społecznej korzystało ponad 

14 tys. osób, co stanowiło blisko 15% ogółu ludności zamieszkującej analizowany obszar.  

Tabela 12. Osoby korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej w 2012 r. 

JST 

gospodarstwa 

domowe korzystające 

z pomocy społecznej 

osoby korzystające 

z pomocy 

społecznej 

udział (%) osób 

korzystających  

z pomocy społecznej  

w ludności ogółem 

Miasto Augustów  1 139 2 771 9,0 

Gmina Augustów 159 645 9,3 

Gmina Bargłów Kościelny 280 1 003 17,3 

Gmina Nowinka  84 269 9,1 

Gmina Płaska 158 537 20,7 

Gmina Rajgród  419 1 222 22,3 

Miasto Sejny 245 584 10,3 

Gmina Giby 189 587 20,3 

Gmina Krasnopol 170 550 13,9 

Gmina Puńsk 157 489 11,3 

Gmina Sejny  249 803 19,4 

Gmina Bakałarzewo 62 238 7,7 

Gmina Filipów 298 773 16,9 

Gmina Jeleniewo  211 845 26,7 

Gmina Przerośl 137 470 15,4 

Gmina Raczki 137 475 7,8 

Gmina Rutka-Tartak 113 380 15,4 

Gmina Suwałki 221 704 9,7 

Gmina Szypliszki 161 555 14,0 

Gmina Wiżajny 119 467 18,9 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Najwięcej osób korzystających z pomocy społecznej odnotowano w mieście Augustów, jednak 

odsetek tych osób w liczbie ludności ogółem był jednym z najniższych na analizowanym obszarze. 

Korzystniej wskaźnik kształtował się tylko w gminie Raczki i gminie Bakałarzewo. Miasto Augustów, 

jako najliczebniejsza jednostka terytorialna obszaru i jednocześnie bardzo popularna miejscowość 

turystyczna i wypoczynkowa oferuje lepsze perspektywy w zakresie możliwości samodzielnego 

utrzymania się. Najwyższy odsetek osób korzystających z pomocy społecznej zamieszkiwał gminę 

Jeleniewo, gdzie ponad ¼ mieszkańców pobierała tego typu świadczenia. Bardzo wysokie wskaźniki, 

przekraczające 20%, notowano również w gminach: Płaska, Rajgród i Giby. 

 

                                                           
6
 Brak danych za rok 2013. 
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2.3. SFERA GOSPODARCZA 

2.3.1. STRUKTURA WŁASNOŚCI, BRANŻE I PODMIOTY GOSPODARCZE 

W gospodarce obszaru, gdzie dominują tereny wiejskie, bardzo ważną rolę pełni własny 

warsztat pracy, zwłaszcza gospodarstwa rolne. Większość pozostałych stanowisk pracy to stanowiska 

utworzone przez osoby fizyczne, które rejestrują swoją indywidualną działalność usługową. 

Zaplecze rynku pracy dla obszaru stanowi miasto Suwałki. Znaczna część mieszkańców 

okolicznych gmin, w szczególności gminy Suwałki znajduje zatrudnienie w zakładach produkcyjnych 

oraz usługach zlokalizowanych w mieście. 

Liczebność podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą na badanym 

obszarze oraz ich strukturę ilustrują poniższe wykresy oraz tabele. 

 

Wykres 3. Procentowy udział poszczególnych działów gospodarki w łącznej liczbie osób 

prowadzących działalność gospodarczą wg sekcji PKD 2007 w 2013 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

Na analizowanym obszarze w 2013 roku zarejestrowanych było łącznie 5 516 osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą. Największa grupa, bo aż 1 436 podmiotów, funkcjonowało 

w sektorze handlu hurtowego i detalicznego (włącznie z naprawą pojazdów). Drugie miejsce pod 

względem liczebności podmiotów zajmuje sektor budownictwa. Działalność w tym sektorze realizowały 

804 podmioty. Wartym odnotowania jest dynamicznie funkcjonujący sektor przemysłu przetwórczego. 

Poza wymienionymi podmiotami stanowiącymi miejsca pracy źródłem utrzymania mieszkańców są 
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gospodarstwa rolne, w tym także prowadzące dodatkową działalność np. agroturystyczną, rybacką lub 

usługową np. w leśnictwie. Istotną pozycję w gospodarce regionu zajmuje również Państwowe 

Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. 

Dane na temat liczby osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w wybranych 

sekcjach PKD w poszczególnych gminach prezentuje Tabela 13. Najwięcej osób prowadzących 

działalność gospodarczą na analizowanym obszarze w 2013 roku było zarejestrowanych na terenie 

miasta Augustów – 2 118. Miasto posiada dużą przewagę w liczbie zarejestrowanych podmiotów nad 

innymi jednostkami samorządów terytorialnych, głównie w sekcjach takich jak: budownictwo, handel 

hurtowy i detaliczny, transport i gospodarka magazynowa, usługi i gastronomia oraz opieka zdrowotna 

i pomoc społeczna. W sekcji rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa oraz rybactwa najwięcej osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowano na terenie gminy Płaska. 

Tabela 13. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wg sekcji PKD 2007 

w 2013 r. 
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Miasto Augustów 2 118 45 166 273 556 226 102 161 589 

Gmina Augustów 269 48 20 62 69 22 5 10 33 

Gmina Bargłów Kościelny 181 26 13 24 44 25 4 11 34 

Gmina Nowinka 166 50 18 21 29 11 12 4 21 

Gmina Płaska 209 88 17 20 31 13 16 0 24 

Gmina Rajgród 222 41 25 28 67 13 10 10 28 

Miasto Sejny 324 9 19 37 103 28 11 28 89 

Gmina Giby 133 43 13 14 21 14 8 4 16 

Gmina Krasnopol 134 10 10 35 33 3 7 11 25 

Gmina Puńsk 156 13 14 23 56 12 6 4 28 

Gmina Sejny 158 23 8 22 38 12 11 11 33 

Gmina Bakałarzewo 115 9 12 19 29 8 0 12 26 

Gmina Filipów 147 5 14 35 46 14 2 4 27 

Gmina Jeleniewo 116 10 10 19 33 13 3 2 26 

Gmina Przerośl 89 12 11 13 25 6 1 5 16 

Gmina Raczki 236 42 24 45 57 17 5 7 39 

Gmina Rutka-Tartak 71 8 8 9 22 3 0 2 19 

Gmina Suwałki 452 22 44 63 122 39 17 36 109 

Gmina Szypliszki 145 16 12 30 31 8 9 7 32 

Gmina Wiżajny 75 8 7 12 24 2 7 3 12 

razem 5 516 528 465 804 1436 489 236 171 1 387 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

Udział prywatnych przedsiębiorstw w całości gospodarki pozostaje od wielu lat na poziomie 

ok. 95%, co świadczy o właściwej strukturze własności prywatno-publicznej w regionie. Potencjał 

wytwórczy Suwalszczyzny zlokalizowany jest głównie w sektorze prywatnym. Sektor ten 

systematycznie rozwija się, a osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowią większość. 
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Liczbę podmiotów funkcjonujących na opisywanym obszarze należących do sektora prywatnego oraz 

publicznego prezentuje Wykres 4. 

Wykres 4. Podmioty gospodarcze wg sektorów własnościowych. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

Pośród podmiotów sektora publicznego dominują państwowe i samorządowe jednostki sektora 

finansów publicznych. Najwięcej podmiotów tego typu funkcjonuje na terenie miasta Augustowa oraz 

miasta Sejny. Pośród podmiotów sektora prywatnego najliczniejszą grupę stanowią osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą – 5 516 podmiotów. W sektorze prywatnym na terenie LGR 

funkcjonuje również: 238 spółek handlowych, 309 stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz 

18 fundacji. Ważny jest fakt, iż wzrasta liczba spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego, 

co wskazuje na poprawiającą się atrakcyjność inwestycyjną regionu. Dane na temat liczby podmiotów 

gospodarczych, podzielonych według sektorów własnościowych w poszczególnych gminach prezentuje 

Tabela 14. 

369 370 368 373 378 

6 856 
6 487 

6 369 
6 602 6 735 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2009 2010 2011 2012 2013

sektor prywatny

sektor publiczny



Założenia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  

na obszarze LSROR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”  

w latach 2014-2020 

40 
 

Tabela 14. Podmioty gospodarcze wg sektorów własnościowych. 

JST 
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2013 

Miasto Augustów 78 4 2 118 125 23 10 7 86 

Gmina Augustów 15 0 269 5 1 1 1 19 

Gmina Bargłów Kościelny 12 0 181 5 0 3 0 11 

Gmina Nowinka 10 0 166 3 0 1 0 6 

Gmina Płaska 7 0 209 1 0 0 0 10 

Gmina Rajgród 8 0 222 4 0 6 1 16 

Miasto Sejny 32 1 324 13 3 6 2 30 

Gmina Giby 7 0 133 1 0 1 0 8 

Gmina Krasnopol 5 0 134 2 0 0 0 10 

Gmina Puńsk 12 1 156 20 8 3 1 12 

Gmina Sejny 4 0 158 1 0 0 0 11 

Gmina Bakałarzewo 6 0 115 6 2 1 1 10 

Gmina Filipów 6 0 147 3 0 2 1 11 

Gmina Jeleniewo 7 0 116 4 0 0 1 7 

Gmina Przerośl 10 0 89 3 0 1 1 9 

Gmina Raczki 14 0 236 4 0 3 0 7 

Gmina Rutka-Tartak 6 0 71 2 0 1 0 5 

Gmina Suwałki 17 0 452 28 8 3 2 25 

Gmina Szypliszki 12 0 145 6 0 2 0 9 

Gmina Wiżajny 5 0 75 2 1 1 0 7 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 

2.3.2. ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO 

Podstawową gałęzią gospodarki na terenach gmin realizujących Lokalną Strategię Rozwoju 

Obszarów Rybackich „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” jest rolnictwo. Pomimo przeludnienia 

agrarnego i związanej z tym niskiej dochodowości w rolnictwie, z pożytkami z użytków rolnych lub 

zwierząt gospodarskich związana jest większość gospodarstw domowych.  

Strukturę użytkowania ziemi na opisywanym obszarze przedstawia Tabela 15. 
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Tabela 15. Użytkowanie ziemi. 

JST 
powierzchnia użytki rolne użytki leśne 

km2 % % 

Miasto Augustów  80 27% 25% 

Gmina Augustów 266 59% 31% 

Gmina Bargłów Kościelny 187 73% 14% 

Gmina Nowinka  203 27% 61% 

Gmina Płaska 373 10% 82% 

Gmina Rajgród  207 58% 29% 

Miasto Sejny 4 65% 2% 

Gmina Giby 323 18% 76% 

Gmina Krasnopol 171 65% 21% 

Gmina Puńsk 138 79% 11% 

Gmina Sejny  218 67% 27% 

Gmina Bakałarzewo 123 75% 14% 

Gmina Filipów 150 75% 8% 

Gmina Jeleniewo  131 70% 10% 

Gmina Przerośl 123 73% 14% 

Gmina Raczki 142 73% 19% 

Gmina Rutka-Tartak 92 68% 24% 

Gmina Suwałki 264 54% 28% 

Gmina Szypliszki 156 77% 13% 

Gmina Wiżajny 122 71% 15% 

Źródło: Opracowanie własne na postawie danych ze strony www.regioset.pl 

Towarowa produkcja rolnicza skoncentrowana jest w gminach Augustów, Bargłów Kościelny, 

Rajgród, Puńsk, Przerośl, Raczki i Sejny, gdzie występują gleby klas średnich. Rolnicy gospodarują tam 

w gospodarstwach większych obszarowo. W gminach Giby, Płaska, Nowinka i Suwałki rolnicy 

gospodarują w warunkach znacznie mniej korzystnych, na glebach najsłabszych, o czym świadczy 

struktura obszarowa gospodarstw oraz udział gruntów odłogowanych i ugorowanych w ogólnej 

powierzchni gruntów rolnych. Obszar całego powiatu suwalskiego charakteryzuje się gorszymi od 

przeciętnych w kraju warunkami glebowymi i klimatycznymi. Agroklimat wyróżnia się wyraźnie 

skróconym okresem wegetacyjnym, a silne urzeźbienie terenu powoduje intensywny spływ 

powierzchniowy i utratę części korzystnych dla rolnictwa wód opadowych.  

Duże rozdrobnienie gospodarstw w połączeniu ze słabej jakości glebą sprawiają, że wielu 

rolnikom trudno uzyskać ekonomiczną opłacalności swojej działalności. W zadanych warunkach, 

optymalnym rozwiązaniem jest tworzenie większych gospodarstw, które osiągną efektywność dzięki 

korzyściom skali. Podobne efekty można osiągnąć dzięki, promowanym również przez Unię 

Europejską, grupom producenckim. Wysoka specjalizacja w połączeniu z efektami skali są drogą do 

osiągnięcia efektu synergii i poprawy efektywności ekonomicznej wszystkich gospodarstw rolnych 

zorganizowanych w ramach grupy producenckiej. Ogólną liczbę gospodarstw rolnych funkcjonujących 

na badanym obszarze oraz ich podział według grup obszarowych użytków przedstawia Tabela 16. 
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Tabela 16. Gospodarstwa rolne w analizowanych JST według grup obszarowych użytków. 

JST 

gospodarstwa rolne ogółem 

ogółem do 1 ha włącznie 1 - 15 ha 15 ha i więcej 

2010 rok 

Miasto Augustów  452 227 202 23 

Gmina Augustów 1306 91 783 432 

Gmina Bargłów Kościelny 999 149 528 322 

Gmina Nowinka  605 117 416 72 

Gmina Płaska 740 272 451 17 

Gmina Rajgród  784 135 359 290 

Miasto Sejny 59 12 43 4 

Gmina Giby 663 142 446 75 

Gmina Krasnopol 1 063 290 546 227 

Gmina Puńsk 667 50 329 288 

Gmina Sejny  964 109 556 299 

Gmina Bakałarzewo 535 39 278 218 

Gmina Filipów 728 143 332 253 

Gmina Jeleniewo  712 128 315 269 

Gmina Przerośl 633 78 307 248 

Gmina Raczki 883 113 511 259 

Gmina Rutka-Tartak 513 44 284 185 

Gmina Suwałki 1 256 217 791 248 

Gmina Szypliszki 824 171 344 309 

Gmina Wiżajny 561 82 255 224 

Razem 14 947 2 609 8 076 4 262 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Powszechnego Spisu Rolnego 2010. 

Na terenie LGR funkcjonuje 14 947 gospodarstw rolnych, najwięcej w gminach: Augustów, 

Krasnopol oraz Suwałki – ponad 3 600. Na terenie gminy Augustów występuje również największa 

liczba gospodarstw o powierzchni powyżej 15 ha – 432. Gospodarstwa rolne poniżej 1 ha dominują na 

terenie miasta Augustów oraz miasta Sejny. Najwięcej gospodarstw mieści się w przedziale 

powierzchniowym 1-10 ha. Ogólna powierzchnia gospodarstw działających na terenie analizowanych 

JST wynosi 201 254,19 ha. Tak więc średnia powierzchnia gospodarstwa kształtuje się na poziomie 

ok. 13,5 ha. Strukturę użytkowania gruntów w gospodarstwach rolnych przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 17. Struktura użytkowania gruntów w gospodarstwach rolnych na badanym obszarze. 
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Miasto Augustów  90,87% 87,27% 40,72% 1,35% 0,38% 0,29% 0,29% 30,63% 13,92% 3,59% 3,43% 5,70% 

Gmina Augustów 90,82% 89,91% 44,51% 0,77% 0,31% 0,12% 0,12% 26,17% 18,03% 0,91% 5,27% 3,92% 

Gmina Bargłów Kościelny 89,52% 88,35% 44,55% 0,73% 0,65% 0,09% 0,09% 26,55% 15,77% 1,17% 5,74% 4,74% 

Gmina Nowinka  86,61% 84,71% 39,80% 3,21% 0,30% 0,26% 0,26% 31,32% 9,81% 1,90% 7,30% 6,10% 

Gmina Płaska 79,44% 64,86% 26,20% 6,39% 0,09% 0,20% 0,20% 25,92% 6,07% 14,57% 14,83% 5,73% 

Gmina Rajgród  85,05% 84,53% 33,11% 1,12% 0,75% 0,67% 0,67% 31,77% 17,11% 0,52% 10,39% 4,56% 

Miasto Sejny 84,65% 83,26% 37,58% 3,82% 1,03% 0,46% 0,46% 21,54% 18,83% 1,39% 6,42% 8,92% 

Gmina Giby 82,91% 75,61% 47,82% 2,93% 0,24% 0,18% 0,18% 12,38% 12,06% 7,31% 11,74% 5,34% 

Gmina Krasnopol 84,08% 82,01% 42,71% 2,25% 0,26% 0,37% 0,37% 15,14% 21,27% 2,07% 9,88% 6,04% 

Gmina Puńsk 80,89% 80,47% 39,98% 2,62% 0,27% 0,15% 0,15% 17,04% 20,41% 0,42% 7,43% 11,68% 

Gmina Sejny  81,11% 80,28% 44,57% 1,44% 0,31% 0,10% 0,10% 12,68% 21,18% 0,83% 11,90% 6,99% 

Gmina Bakałarzewo 86,91% 86,20% 60,47% 0,91% 0,19% 0,04% 0,04% 7,20% 17,38% 0,72% 6,23% 6,86% 

Gmina Filipów 87,77% 87,26% 62,56% 4,03% 0,15% 0,14% 0,14% 5,30% 15,09% 0,50% 6,15% 6,09% 

Gmina Jeleniewo  82,40% 81,54% 51,46% 2,09% 0,19% 0,04% 0,04% 4,12% 23,64% 0,86% 10,95% 6,65% 

Gmina Przerośl 86,82% 84,50% 36,99% 5,46% 0,18% 0,30% 0,30% 16,06% 25,51% 2,32% 9,02% 4,17% 

Gmina Raczki 89,48% 89,16% 56,71% 2,65% 0,28% 0,07% 0,07% 6,44% 23,01% 0,32% 4,62% 5,90% 

Gmina Rutka-Tartak 86,84% 85,52% 33,56% 3,99% 0,20% 0,31% 0,31% 15,28% 32,17% 1,32% 9,44% 3,72% 

Gmina Suwałki 88,19% 84,85% 48,09% 3,91% 0,38% 0,32% 0,32% 11,12% 21,04% 3,34% 5,94% 5,87% 

Gmina Szypliszki 87,91% 87,06% 42,29% 2,94% 0,39% 0,18% 0,18% 16,61% 24,65% 0,85% 6,24% 5,85% 

Gmina Wiżajny 85,11% 84,50% 42,63% 2,51% 0,21% 0,18% 0,18% 14,62% 24,35% 0,62% 7,06% 7,82% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Powszechnego Spisu Rolnego 2010. 

W strukturze użytkowania gruntów w gospodarstwach dominują grunty przeznaczone pod zasiew. Ich odsetek jest szczególnie wysoki 

w gminach Bakałarzewo i Filipów. Kolejne pozycje zajmują łąki i pastwiska trwałe. 
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Ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój rolnictwa jest doświadczenie wyrażone przez 

liczbę lat spędzonych na prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez osobę kierującą. Tabela 18 

ilustruje, że przeważająca liczba osób kierujących gospodarstwem charakteryzuje się ponad 21-letnim 

doświadczeniem. Taki stan rzeczy wynika z faktu, iż wiele gospodarstw jest prowadzonych 

wielopokoleniowo, ale najstarsze pokolenie jest formalnym właścicielem gruntu i siedliska. 

W rolnictwie Suwalszczyzny gospodarują głównie właściciele gospodarstw bez przygotowania 

zawodowego. Wykształceniem średnim i wyższym rolniczym legitymuje się zaledwie 10% rolników. 

Tabela 18. Liczba gospodarstw rolnych według okresu ich prowadzenia przez osoby 

kierujące. 

Liczba lat prowadzenia gospodarstwa rolnego przez 

osobę kierującą 

do 1 

roku 

2-5 

lat 

6-10 

lat 

11-20 

lat 

21 lat i 

więcej 

Powiat augustowski 65 381 500 1281 1172 

Powiat sejneński 25 208 263 668 755 

Powiat suwalski ziemski 74 387 505 1345 1530 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Powszechnego Spisu Rolnego 2010. 

Liczba lat spędzona na prowadzeniu gospodarstwa rolnego (przekładająca się bezpośredniego 

na doświadczenie), w połączeniu z wykształceniem rolniczym zwiększają szanse na powodzenie 

przedsięwzięć podejmowanych w gospodarstwie rolnym. 

W strukturze zasiewów Suwalszczyzny przeważają rośliny zbożowe, szczególnie mniej 

zawodne, ekstensywne w uprawie mieszanki zbożowe. Stosunkowo niewiele uprawia się roślin 

intensywnych, wymagających znacznego nawożenia organicznego, w tym roślin pastewnych. Rośliny 

przemysłowe w strukturze zasiewów zajmują niewielką część powierzchni. Ważnym kierunkiem 

produkcji roślinnej na terenie podregionu suwalskiego są uprawy na potrzeby produkcji zwierzęcej, 

w tym pasz zielonych oraz uprawy zbóż i ziemniaków. W produkcji zwierzęcej dominuje hodowla 

trzody chlewnej i bydła. Duży areał użytków rolnych, w tym trwałych użytków zielonych, stał się 

podstawą przodującej w skali kraju pozycji regionu w hodowli bydła mlecznego.  

Przy niewielkim średnim areale przypadającym na gospodarstwo rolne utrzymanie się 

wyłącznie z działalności rolniczej może stanowić trudność. Dlatego wiele podmiotów rolniczych 

funkcjonujących na terenie LGR uzyskuje dodatkowe dochody z działalności pozarolniczej oraz pracy 

najemnej. Z działalności rolniczej utrzymują się przede wszystkim większe gospodarstwa, cechujące 

się wyższym poziomem specjalizacji oraz mające do dyspozycji większy areał. W wolnorynkowych 

uwarunkowaniach gospodarczych wiele gospodarstw rolnych stanęło na krawędzi bankructwa – 

znaczna ich liczba funkcjonuje dzięki rentom i emeryturom członków gospodarstw domowych. Wielu 

właścicieli rolniczych gospodarstw domowych zmuszonych było sprzedać część gruntu. Zachowali oni 

zazwyczaj jednak niewielki areał w celu samozaopatrzenia. Sprzedawany grunt był nabywany głównie 

przez podmioty, które dysponowały wykształceniem, pomysłem, dostępem do funduszy unijnych lub 

alternatywnych źródeł finansowania. 



Założenia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  

na obszarze LSROR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”  

w latach 2014-2020 

45 
 

Tabela 19. Gospodarstwa domowe z dochodami z różnych źródeł. 

JST ogółem 

z dochodem 

z działalności 

rolniczej 

z dochodem z 

emerytury i 

renty 

z dochodem 

z poza-

rolniczej 

działalności 

gosp. 

z dochodem 

z pracy 

najemnej 

z dochodem 

z innych  

źródeł 

Miasto Augustów 452 253 61 98 84 46 

Gmina Augustów 1 306 1 237 235 186 279 121 

Gmina Bargłów 

Kościelny 
999 991 347 122 147 78 

Gmina Nowinka 605 487 110 158 228 82 

Gmina Płaska 740 438 98 252 178 47 

Gmina Rajgród 784 769 135 169 190 61 

Miasto Sejny 59 55 15 11 32 1 

Gmina Giby 663 550 132 215 152 5 

Gmina Krasnopol 1 063 930 260 193 340 46 

Gmina Puńsk 667 632 123 52 226 23 

Gmina Sejny 964 871 177 142 278 40 

Gm. Bakałarzewo 535 495 132 38 237 30 

Gmina Filipów 728 638 107 88 230 85 

Gmina Jeleniewo 712 698 168 95 241 76 

Gmina Przerośl 633 590 96 59 151 30 

Gmina Raczki 883 815 161 160 306 72 

Gmina Rutka-

Tartak 
513 488 65 72 162 14 

Gmina Suwałki 1 256 1 144 252 190 670 64 

Gmina Szypliszki 824 728 376 51 313 153 

Gmina Wiżajny 561 490 121 84 171 47 

razem 14 947 13 299 3 171 2 435 4 615 1 121 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Powszechnego Spisu Rolnego 2010 

Bardzo istotnym elementem gospodarki Suwalszczyzny jest rybactwo. Na obszarze objętym 

opracowaniem Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie ustanowił 

153 obwody rybackie: 

 w zlewni rzeki Czarnej Hańczy – 64, 

 w zlewni Niemna z wyłączeniem rzeki Czarnej Hańczy – 36, 

 w zlewni Węgorapy i Pisy – 20, 

 w zlewni Biebrzy – 33. 

Obwody Rybackie oddawane są w dzierżawę zarówno osobom fizycznym, organizacjom 

związanym z rybactwem i wędkarstwem oraz gospodarstwom rybackim. 

Do największych podmiotów instytucjonalnych działających na obszarze zaliczyć można: 

 Polski Związek Wędkarski Zarząd Główny – Gospodarstwo Rybackie w Suwałkach, 

 Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku, 
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 Gospodarstwo Rybackie Adam Skoczko, 

 Gospodarstwo Rybackie „Falko”. 

Ważnym podmiotem, dokonującym zarybień i odłowów ryb w skali istotnej dla regionu jest 

Wigierski Park Narodowy. Park narodowy nie jest komercyjnym użytkownikiem rybackim, jednak 

gospodaruje zasobami ryb w sposób właściwy dla zachowania i odtwarzania właściwej struktury 

i liczebności rybostanu. Czynne zabiegi rybackie prowadzone są m.in. na Wigrach – największym 

jeziorze na Suwalszczyźnie. 

Lasy Suwalszczyzny, ze względu na bogactwo siedlisk, są bardzo zróżnicowane i reprezentują 

pełną gamę niżowych typów lasów. Przeważają wśród nich bory: bór mieszany świeży oraz bór świeży. 

W drzewostanie dominują sosny i świerki. Podstawową funkcją lasów w badanych gminach jest 

produkcja surowca drzewnego. Tereny leśne są też miejscem pozyskiwania pożytków naturalnych 

tj. grzyby, owoce jagodowe, poroża. Ponadto tutejsze lasy chronią zasoby wód podziemnych 

i środowisko przyrodnicze. Lasy pozwalają również na tworzenie nowych miejsc pracy – od lat 

dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku powstają tu nowe podmioty gospodarcze, zazwyczaj osoby 

fizyczne tj. pilarze, pracujący na własny rachunek, pracownicy transportu leśnego. Lasy stanowią 

również bazę surowcową dla okolicznych tartaków. 

 

2.3.3. PRZEMYSŁ 

Region Suwalszczyzny charakteryzuje się słabym stopniem uprzemysłowienia, znacznie 

niższym od średniej województwa podlaskiego. Ważne znaczenie dla lokalnej gospodarki ma przemysł 

rolno-spożywczy, drzewny i  meblarski, materiałów budowlanych na bazie kruszyw naturalnych, 

przemysł związany z produkcją wyrobów metalowych i jachtów. Wyroby tych działów są w znacznej 

mierze sprzedawane poza teren Suwalszczyzny. Potencjał przerobowy firm budowlanych przekracza 

zapotrzebowanie rynku lokalnego, stąd niedobór miejscowego popytu równoważony jest kontraktami 

na rynkach sąsiednich lub wielkomiejskich np. Warszawa, Trójmiasto. W gospodarce obszaru znaczącą 

rolę odgrywają również usługi turystyczne i okołoturystyczne oraz leśnictwo i rolnictwo. Pozostałe 

usługi zwłaszcza usługi nierynkowe, a także finansowe są dostosowane do potrzeb rynku lokalnego. 

Centrum przemysłowe regionu mieści się w mieście Suwałki, natomiast na obszarze LGR najlepiej 

uprzemysłowionym miastem jest Augustów. Produkcja sprzedana przemysłu ogółem osiąga najwyższe 

wartości w powiecie augustowskim, ponad trzykrotnie przewyższając produkcję sprzedaną przemysłu 

w powiecie suwalskim ziemskim oraz, ponad 27-krotnie, w powiecie sejneńskim. We wszystkich 

powiatach, a także na terenie gminy Rajgród produkcja sprzedana przemysłu ogółem wzrasta z roku 

na rok. 
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Tabela 20. Produkcja sprzedana przemysłu ogółem. 

JST 

wg PKD 2007 

2010 2011 2012 

mln zł mln zł mln zł 

Powiat augustowski 434,4 444,9 459,7 

Powiat sejneński 12,8 13,6 15,7 

Powiat suwalski ziemski 112,0 117,4 132,3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

Na terenie powiatu suwalskiego ziemskiego przemysł rolno-spożywczy odgrywa decydującą 

rolę wśród innych działów gospodarki. Przetwórstwo rolno-spożywcze bazuje na lokalnej bazie 

surowcowej, dzięki czemu wyroby są wysoko cenione nie tylko w kraju, ale także za granicą. Wśród 

największych przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie powiatu, wymienić należy m.in.: Spółdzielnię 

mleczarską Rospuda czy Tartak – Płociczno Sp. z o.o. – przedsiębiorstwo działające w branży 

przetwórstwa drewna i produkcji elementów drewnianych. 

Ponadto wiele przedsiębiorstw wykorzystujących lokalne zasoby działa na terenie miasta 

Suwałki, które jest ważnym ośrodkiem przemysłu drzewnego, materiałów budowlanych 

i spożywczego. W przetwórstwie niejednokrotnie wykorzystywane są produkty dostarczane z obszaru 

okolicznych gmin, tak więc działalność suwalskich przedsiębiorstw pośrednio przyczynia się do 

powstawania miejsc pracy również poza miastem. Należą do nich:  

 PPHU „PLAST-BUD” – produkcja wyrobów z żywic poliestrowych.  

 „AQUAEL” Sp. z o.o. – produkcja sprzętu akwarystycznego.  

 PPHU „Larix” Sp. z o.o. – produkcja mebli i akcesoriów meblarskich.  

 Zakład Produkcyjno-Budowlany s.c. Betonex – produkcja betonu towarowego 

i bloczków betonowych. 

 Tartak – Płociczno Sp. z o.o. – przetwórstwo drewna i produkcja elementów 

drewnianych. 

 „TASYNO” Sp. z o.o. – produkcja elementów klimatyzacyjnych.  

 HK Produkcyjny Ośrodek Maszynowy Sp. z o.o. – produkcja wyrobów metalowych 

i obróbka metali.  

 ATLAS Sp. z o.o. – produkcja materiałów budowlanych. 

Na terenie powiatu suwalskiego funkcjonuje również przemysł wydobywczy kruszyw 

naturalnych. W 2010 roku istniały udokumentowane łącznie 104 złoża kruszyw naturalnych, w tym 

w większości kruszywa typu piaski i żwiry. W 3 przypadkach zanotowano złoża polimetaliczne. 

Powierzchnia udokumentowanych złóż torfów wynosiła 8 037 ha, szacunkowo 158,8 mln m3. 

Największym zakładem przemysłowym w powiecie sejneńskim jest mleczarnia w Sejnach, 

która posiada wytwórnię twardych serów. Prócz tego funkcjonują drobne zakłady branży rolno-

spożywczej i drzewnej oraz placówki handlowo-usługowe. Brak jest natomiast uciążliwego dla 



Założenia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  

na obszarze LSROR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”  

w latach 2014-2020 

48 
 

środowiska przemysłu ciężkiego. Szansą rozwoju regionu są przejścia graniczne z Litwą: drogowe 

w Ogrodnikach i Budzisku oraz kolejowe w Trakiszkach. 

Powiat augustowski ma charakter głównie rolniczo-przemysłowy. Rozwijającymi się 

dziedzinami przemysłu w regionie są: przetwórstwo rolno-spożywcze, obróbka drewna, budownictwo 

i turystyka. Do największych przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie powiatu augustowskiego 

należą:  

 British – American Tobacco Polska S.A. – część Grupy British American Tobacco – 

międzynarodowej firmy tytoniowej.  

 Mazurskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlane JW. ŚLEPSK – firma zajmująca 

się głównie produkcją i sprzedażą łodzi motorowych i żaglowych, a także prowadząca 

działalność budowlaną.  

 Pracowniczy Ośrodek Maszynowy Sp. z o.o. – przedsiębiorstwo wielobranżowe 

prowadzące działalność produkcyjną, handlową i usługową.  

 REDO Sp. z o. o. – firma logistyczna i transportowa, zajmująca się głównie 

dystrybucją napojów alkoholowych na większości terenów województwa podlaskiego 

i warmińsko-mazurskiego.  

 Mirage Boats Zając & Bychto Sp. j. – firma produkująca łodzie z laminatu 

poliestrowego.  

W działalności handlowej gminy Rajgród dominuje handel artykułami spożywczymi. Handel 

ten jest uzupełniany poprzez handel obwoźny. Działalność produkcyjno-usługowa prowadzona jest nie 

tylko w mieście Rajgród, ale także w wielu miejscowościach gminy. W branży rolniczej usługi 

wykonują podmioty prywatne. Prowadzą one działalność w zakresie komisowej sprzedaży maszyn 

i części rolniczych, naprawy sprzętu rolniczego, skupu i sprzedaży maszyn rolniczych oraz sprzedaży 

pasz. Działalność usługowa skoncentrowana jest głównie w mieście Rajgród, który jest głównym 

ośrodkiem gminy. Rozwój przemysłu oraz drobnej wytwórczości ukierunkowany jest na wykorzystanie 

lokalnych zasobów surowcowych. Na terenie gminy w ciągu ostatnich lat rozwija się budownictwo. 

Szczególną rolę odgrywają tu inwestorzy indywidualni w budownictwie mieszkaniowym.  

 

2.3.4. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I OTOCZENIE BIZNESU 

Wskaźnik przedsiębiorczości jest wielkością definiowaną jako liczba podmiotów gospodarczych 

przypadająca na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym. Tabela 21 prezentuje wartości tego 

wskaźnika dla gmin wchodzących w skład LGR. 

Tabela 21. Podmioty gospodarcze na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym na 

terenie poszczególnych JST. 

JST 

Podmioty gospodarcze na 10 tys. mieszkańców w 

wieku produkcyjnym 

2009 2010 2011 2012 2013 

Miasto Augustów  1 563,4 1 403,9 1 350,2 1 398,0 1 415,3 
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JST 

Podmioty gospodarcze na 10 tys. mieszkańców w 

wieku produkcyjnym 

2009 2010 2011 2012 2013 

Gmina Augustów 705,3 641,7 684,1 717,5 760,0 

Gmina Bargłów Kościelny 548,7 526,5 554,4 642,5 652,2 

Gmina Nowinka  1 305,1 1 113,6 1 048,9 1 080,0 1 111,7 

Gmina Płaska 1 658,1 1 544,4 1 433,1 1 435,8 1 477,8 

Gmina Rajgród  702,3 748,5 795,0 818,2 845,2 

Miasto Sejny 1 361,3 1 349,7 1 300,8 1 289,5 1 301,2 

Gmina Giby 1 153,0 1 026,2 946,4 948,1 920,5 

Gmina Krasnopol 768,2 660,3 645,7 650,7 680,9 

Gmina Puńsk 805,2 760,6 744,0 797,9 840,4 

Gmina Sejny  678,6 641,1 650,1 673,7 758,2 

Gmina Bakałarzewo 811,7 756,4 723,2 695,9 751,8 

Gmina Filipów 663,5 617,9 607,0 629,2 666,2 

Gmina Jeleniewo  782,7 779,2 774,4 779,1 766,0 

Gmina Przerośl 714,3 691,2 688,5 677,3 698,3 

Gmina Raczki 810,9 756,5 750,1 743,3 744,9 

Gmina Rutka-Tartak 500,4 645,6 669,4 651,9 659,0 

Gmina Suwałki 1 208,2 1 088,2 1 101,9 1 195,0 1 210,9 

Gmina Szypliszki 732,2 694,5 679,1 776,5 773,3 

Gmina Wiżajny 747,3 642,4 630,8 653,3 716,7 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

W większości gmin w kryzysowych latach 2010-2011 zaobserwować można spadek wskaźnika 

przedsiębiorczości. Sytuacja taka miała miejsce w całej Polsce. Po tym okresie wartość wskaźnika 

powoli się odbudowuje, w niektórych gminach w 2013 r. był on wyższy niż przed okresem spadków, 

co uwidacznia wzrost przedsiębiorczości mieszkańców obszaru. 

Kolejnym analizowanym aspektem jest struktura wielkości podmiotów. Tabela 22 obrazuje 

podział łącznej liczby podmiotów gospodarczych na poszczególne klasy wielkości w zależności od 

liczby osób zatrudnionych w opisywanych gminach. 

Tabela 22 Struktura wielkości przedsiębiorstw w 2013 roku na analizowanym obszarze. 

JST 
Wielkość 

ogółem 0 - 9 10 - 49 50 - 249 250 – 999 1000 i więcej 

Miasto Augustów  2 766 2 654 88 21 2 1 

Gmina Augustów 329 317 11 1 0 0 

Gmina Bargłów Kościelny 228 220 8 0 0 0 

Gmina Nowinka  202 196 5 1 0 0 

Gmina Płaska 240 235 4 1 0 0 

Gmina Rajgród  290 278 9 3 0 0 

Miasto Sejny 461 430 25 5 1 0 

Gmina Giby 162 156 6 0 0 0 

Gmina Krasnopol 163 159 3 1 0 0 

Gmina Puńsk 227 218 9 0 0 0 

Gmina Sejny  196 193 3 0 0 0 

Gmina Bakałarzewo 149 144 5 0 0 0 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych lokalnych GUS. 

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najpopularniejszą formą prowadzenia biznesu, 

a aż 6 832 z 7 113 firm zatrudnia nie więcej niż 9 pracowników. Analizując kolejne przedziały, liczba 

podmiotów maleje. Na terenie LGR funkcjonują tylko 4 przedsiębiorstwa zatrudniające 

250 pracowników i więcej, w tym jedno na terenie miasta Sejny oraz 3 na ternie miasta Augustów. 

Jeden podmiot spośród tych, które działają na terenie Augustowa zatrudnia ponad 1000 pracowników. 

Zmiany strukturalne zachodzące na lokalnym rynku sprawiają, że nie wszystkie podmioty są 

w stanie w wystarczająco szybki sposób przystosować się do nowych uwarunkowań. Niemniej jednak, 

dzięki ciągłemu rozwojowi lokalnego rynku i akumulacji kapitału, rejestrowanych jest wiele nowych 

firm. Wykres 5 przedstawia liczbę podmiotów wyrejestrowanych i nowo zarejestrowanych.  

Wykres 5. Podmioty gospodarki nowo zarejestrowane i wyrejestrowane w rejestrze 

REGON. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

W analizowanym okresie zauważyć można spadek liczby rejestrowanych podmiotów w latach 

2010-2012 i ponowny jej wzrost w roku 2013 przy jednocześnie utrzymującym się spadku liczby 

podmiotów wyrejestrowanych. Wysoka liczba nowo rejestrowanych podmiotów może być 

spowodowana wysoką stopą bezrobocia na analizowanym obszarze. Mieszkańcy stający w obliczu 

dużych problemów ze znalezieniem pracy częściej podejmują ryzyko związane z prowadzeniem 
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Gmina Filipów 185 181 2 2 0 0 

Gmina Jeleniewo  148 137 10 1 0 0 

Gmina Przerośl 125 120 5 0 0 0 

Gmina Raczki 283 272 8 3 0 0 

Gmina Rutka-Tartak 97 91 6 0 0 0 

Gmina Suwałki 565 546 15 4 0 0 

Gmina Szypliszki 190 181 9 0 0 0 

Gmina Wiżajny 107 104 3 0 0 0 

Razem 7 113 6 832 234 43 3 1 
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własnej działalności. Bez wątpienia pozytywny wpływ ma także coraz bardziej złożone i oferujące 

kompleksowe usługi dla biznesu otoczenie gospodarcze. Szeroki wachlarz instrumentów finansowych 

oferowany przez lokalne instytucje finansowe, w połączeniu z instytucjami wspierającymi, przynoszą 

rezultaty. Spadek liczby podmiotów, które zmuszone były zakończyć swoją działalność świadczy o tym, 

że coraz większej liczbie z nich udaje się utrzymać na rynku. 

Wspieranie przedsiębiorczości jest jednym z priorytetów dzisiejszej polityki samorządów 

terytorialnych. Prowadzenie działalności gospodarczej w coraz większym stopniu wiąże się z potrzebą 

korzystania z różnorodnych usług informacyjnych, doradczych, finansowych. Przedsiębiorcy 

napotykają także na liczne bariery wynikające ze skomplikowanych uregulowań prawnych, czy 

sformalizowanych struktur urzędów. Przełamaniu tych barier i poprawie współpracy z przedsiębiorcami 

oraz potencjalnymi inwestorami służą instytucje otoczenia biznesu, czyli podmioty posiadające bazę 

materialną, techniczną, zasoby ludzkie i kompetencje niezbędne do świadczenia usług na rzecz 

przedsiębiorców. Do zadań instytucji otoczenia biznesu można zaliczyć: wspieranie przedsiębiorczości, 

ułatwianie rozpoczynania działalności gospodarczej, pomoc nowotworzonym przedsiębiorstwom. Na 

terenie Suwalszczyzny również działają takie instytucje: 

 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach, czyli na terenie bezpośrednio 

oddziałującym na LGR, działa na rzecz zwiększenia aktywności gospodarczej w regionie 

poprzez promocję i  propagowanie małych przedsiębiorstw i innych przedsięwzięć 

gospodarczych organizowanych przez bezrobotnych lub dających im zatrudnienie w celu 

rozwoju gospodarczego regionu i  likwidacji w ten sposób bezrobocia. Promuje 

przedsiębiorczość w postaci przedstawiania zalet samodzielnej działalności w formie:  

o organizowania szkoleń, konferencji,  

o organizowania spotkań z potencjalnymi kontrahentami,  

o wydawania biuletynów informacyjnych, gromadzenia danych;  

o organizowania szkoleń dla bezrobotnych w celu rozwoju ogólnych i zawodowych 

kwalifikacji, niezbędnych do rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej lub 

zmiany branży zawodowej. 

 Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach wspiera rozwój regionalny 

w różnych jego obszarach i jest ukierunkowana przede wszystkim na realizację inicjatyw 

gospodarczych w regionie Podlasia i Suwalszczyzny, a w szczególności: 

o współdziała w opracowaniu programów rozwoju regionu,  

o aktywnie wspiera biznes i eksport, promuje region suwalski,  

o tworzy i realizuje programy aktywnej walki z bezrobociem,  

o tworzy nowe podmioty gospodarcze, 

o organizuje kształcenie zawodowe dorosłych i młodzieży,  

o organizuje systemy gromadzenia i dystrybucji informacji gospodarczej,  

o organizuje inkubatory przedsiębiorczości. 

 Stowarzyszenie Euroregion Niemen w Suwałkach zajmuje się: 

o organizowaniem i koordynowaniem całokształtu współpracy transgranicznej 

podmiotów strony polskiej z podmiotami regionu innych krajów w ramach Euroregionu 

Niemen, 
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o zarządzaniem środkami Unii Europejskiej w ramach popierania współpracy 

przygranicznej, 

o prowadzeniem Punktu Informacji Europejskiej Euroregionu Niemen, 

o prowadzenie Sekretariatu Strony Polskiej Rady Euroregionu Niemen, 

o realizacją projektów własnych w ramach programów pomocowych, 

o prowadzeniem działalności szkoleniowej i edukacyjnej. 

Na badanym obszarze funkcjonują również instytucje finansowe, których celem jest ułatwienie 

dostępu do finansowania działalności nowo powstałych oraz małych firm bez historii kredytowej, 

dostarczanie usług finansowych dostosowanych do specyfiki innowacyjnych przedsięwzięć 

gospodarczych.  

Dogodne warunki dla przedsiębiorców stwarza Park Naukowo-Technologiczny Polska – 

Wschód w Suwałkach, który oferuje atrakcyjne działki inwestycyjne na terenach posiadających pełne 

uzbrojenie. Oferta jest skierowana szczególnie do firm innowacyjnych działających w obszarze 

zaawansowanych technologii, a przede wszystkim inwestorów prezentujących: 

 technologie systemów informatycznych i sieci telekomunikacyjnych, 

 elektronikę, 

 technologie inżynierii materiałowej, 

 technologie ochrony zdrowia i inżynierii medycznej, 

 technologie związane z ochroną środowiska i wykorzystaniem odnawialnych 

i niekonwencjonalnych źródeł energii, 

 automatykę, aparaturę pomiarową i laboratoryjną, 

 mechanikę precyzyjną. 

W bliskim obszarze oddziaływania na region LGR mieści się również Suwalska Specjalna Strefa 

Ekonomiczna, gdzie przedsiębiorcy mogą prowadzić swoją działalność na preferencyjnych warunkach, 

a podstawową zachętą inwestycyjną jest ulga w podatku dochodowym w wysokości do 70% wartości 

inwestycji. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna jest jedną z najdłużej istniejących i najlepiej 

rozwiniętych stref ekonomicznych w kraju. W sześciu nowoczesnych centrach przemysłowych 

z powodzeniem funkcjonuje 69 firm. Przedsiębiorcy w strefie utworzyli ponad 5 700 miejsc pracy. 

O atrakcyjności inwestycyjnej Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej stanowią również: lokalizacja 

w bezpośrednim sąsiedztwie wschodniej granicy Unii Europejskiej, bliskość granic Rosji, Litwy 

i Białorusi, dogodne połączenia drogowe z wszystkimi regionami Polski oraz z  państwami sąsiednimi. 

Strategiczne położenie spowodowało, iż w pobliżu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

przebiegać będzie droga ekspresowa Via Baltica oraz linia kolejowa Rail Baltica – najważniejsze szlaki 

komunikacyjne łączące kraje skandynawskie i  Europę Wschodnią z południową i zachodnią częścią 

kontynentu.  

Tak zaprojektowane obszary aktywności gospodarczej z preferencyjnymi warunkami 

prowadzenia działalności stanowią doskonały sposób na przyciągnięcie inwestorów z innych regionów 

kraju i z zagranicy, jak również mają pozytywny wpływ na wzrost przedsiębiorczości wśród lokalnej 

społeczności. Forma takiej kooperacji jest okazją do osiągnięcia efektu synergii podmiotów 
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prowadzących działalność w tej samej lokalizacji, jak również powstawania nowych przedsiębiorstw 

prowadzących działalność komplementarną względem tych już istniejących. Pośrednim efektem jest 

powstawanie nowych miejsc pracy i obniżanie lokalnego bezrobocia. 

 

2.3.5. RYNEK PRACY 

Dominującym miejscem zatrudnienia na terenach wiejskich jest własny warsztat pracy, przede 

wszystkim własne gospodarstwo rolne. Ze względu na niewystarczający areał posiadanych 

gospodarstw, ludność zmuszona jest do poszukiwania dodatkowego zatrudnienia. Problemem rynku 

pracy na analizowanym obszarze jest niewystarczająca liczba ofert pracy. Bezrobocie, jak w całej 

Polsce, od 2008 roku znajduje się na relatywnie wysokim poziomie. Wykres 6 wskazuje, że po spadku 

liczby bezrobotnych odnotowanym w 2012 r. nastąpił ponowny wzrost, a liczba osób bezrobotnych 

w 2013 r. sięgała poziomu z 2011 r., kiedy to miała miejsce kulminacja odczuwalnych w Polsce 

skutków pierwszej fali kryzysu finansowego. 

Wykres 6. Bezrobotni zarejestrowani w gminach LGR w latach 2009-2013. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w 2013 r. wynosiła 7 296 osób, w tym 3 265 kobiet 

oraz 4 031 mężczyzn.  
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Rysunek 5 Podział bezrobotnych zarejestrowanych wg płci w 2013 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

Systematyczny wzrost bezrobocia odnotowywany jest praktycznie w każdej analizowanej 

gminie. Najwięcej zarejestrowanych bezrobotnych występuje w mieście Augustów – ponad 2 200 osób 

– jest to też jednostka najludniejsza spośród badanych gmin. W ciągu ostatniego roku zanotowano tu 

lekki spadek bezrobotnych zarejestrowanych – w 2013 roku było o 26 bezrobotnych mniej niż rok 

wcześniej. Obok Augustowa jedynie w dwóch jednostkach odnotowano nieznaczny spadek bezrobocia. 

Były to gmina Szypliszki i gmina Jeleniewo. W pozostałych gminach bezrobocie systematycznie idzie w 

górę, a największe wzrosty w liczbie bezrobotnych zanotowano w ciągu ostatnich dwóch lat 

w powiecie sejneńskim, szczególnie w gminie Krasnopol oraz gminie Sejny.  

Tabela 23. Bezrobotni zarejestrowani. 

JST 
 

2009 2010 2011 2012 2013 

Miasto Augustów  2 098 2 202 2 236 2 232 2 206 

Gmina Augustów 360 380 398 402 404 

Gmina Bargłów Kościelny 322 336 347 371 356 

Gmina Nowinka  167 184 175 184 190 

Gmina Płaska 226 207 227 234 238 

Gmina Rajgród  415 492 490 448 466 

Miasto Sejny 538 528 703 571 579 

Gmina Giby 276 282 334 302 309 

Gmina Krasnopol 290 275 331 325 342 

Gmina Puńsk 278 289 325 310 313 

Gmina Sejny  305 326 391 324 347 

Gmina Bakałarzewo 99 92 93 105 115 

Gmina Filipów 268 248 260 267 273 

Gmina Jeleniewo  106 91 109 118 114 

55% 

45% mężczyźni

kobiety
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JST 
 

2009 2010 2011 2012 2013 

Gmina Przerośl 108 102 103 122 141 

Gmina Raczki 196 222 193 227 244 

Gmina Rutka-Tartak 64 65 81 85 85 

Gmina Suwałki 271 284 293 315 330 

Gmina Szypliszki 164 161 155 161 159 

Gmina Wiżajny 70 62 72 84 85 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

Największy odsetek bezrobotnych pośród osób w wieku produkcyjnym  występuje w powiecie 

sejneńskim. W gminie Giby bezrobotni stanowią prawie 18% ogółu osób w wieku produkcyjnym, 

a w mieście Sejny ponad 16%. Najmniejszy problem z bezrobociem wśród analizowanych jednostek 

terytorialnych mają gminy powiatu suwalskiego. W gminie Wiżajny dotyczy on mniej niż 6% osób 

w wieku produkcyjnym. 

Tabela 24. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym. 

JST 
2009 2010 2011 2012 2013 

% % % % % 

Miasto Augustów  10,8 11,2 11,3 11,3 11,3 

Gmina Augustów 9,2 9,1 9,5 9,4 9,3 

Gmina Bargłów Kościelny 9,5 9,6 9,9 10,6 10,2 

Gmina Nowinka  9,6 10,1 9,6 10,1 10,5 

Gmina Płaska 14,5 13,2 14,4 14,7 14,7 

Gmina Rajgród  12,2 14,3 14,4 13,1 13,6 

Miasto Sejny 14,6 14,4 19,3 15,8 16,3 

Gmina Giby 16,0 16,1 19,0 17,0 17,6 

Gmina Krasnopol 12,7 11,4 13,7 13,4 14,3 

Gmina Puńsk 10,3 10,5 12,0 11,5 11,6 

Gmina Sejny  12,4 12,9 15,4 12,6 13,4 

Gmina Bakałarzewo 5,4 4,8 4,8 5,4 5,8 

Gmina Filipów 9,9 8,9 9,2 9,5 9,8 

Gmina Jeleniewo  5,6 4,7 5,6 6,0 5,9 

Gmina Przerośl 6,2 5,7 5,7 6,7 7,9 

Gmina Raczki 5,3 5,8 5,1 6,0 6,4 

Gmina Rutka-Tartak 5,0 4,5 5,5 5,7 5,8 

Gmina Suwałki 6,7 6,4 6,4 6,9 7,1 

Gmina Szypliszki 6,9 6,7 6,4 6,7 6,5 

Gmina Wiżajny 4,4 4,1 4,8 5,6 5,7 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

Tabela 25 obrazuje strukturę bezrobotnych według wieku w 2013 r. Wśród bezrobotnych 

zauważalna jest nadreprezentacja osób młodych, do 35 roku życia, które stanowią ponad 30% ogółu 

bezrobotnych. Taka sytuacja nie jest niczym wyjątkowym na rynku pracy, nie tylko w skali naszego 

kraju, lecz również całej Europy, gdzie bezrobocie młodych staje się coraz poważniejszym problemem 

społecznym.  
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Tabela 25. Bezrobotni zarejestrowani wg wieku. 

JST 

25 lata i mniej 25-34 35-44 45-54 55 i więcej 

2013 rok 

Powiat augustowski 931 1152 748 784 608 

Powiat sejneński 407 595 357 317 201 

Powiat suwalski 414 477 224 247 171 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

Wśród osób bezrobotnych ponad połowa nie posiada wykształcenia średniego. W strukturze 

bezrobotnych zauważalny jest również wysoki udział pracowników wykwalifikowanych, posiadających 

wykształcenie zawodowe lub średnie zawodowe i techniczne.  

Tabela 26. Bezrobotni zarejestrowani wg poziomu wykształcenia. 

Jednostka 
terytorialna 

wyższe 
policealne, 

średnie 
zawodowe 

średnie ogólno-
kształcące 

zasadnicze 
zawodowe 

gimnazjalne 
i poniżej 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Powiat 
augustowski 

392 443 935 981 476 488 1 240 1 217 1 134 1103 

Powiat 
sejneński 

160 182 460 508 283 283 372 387 557 530 

Powiat 
suwalski 

185 169 329 358 134 162 368 377 468 480 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

Poniżej średniej na badanym obszarze kształtują się wynagrodzenia. Średnie wynagrodzenie 

brutto jest znacznie niższe niż krajowe. Wpływ na tę różnicę mają duże miasta, w których płace są 

znacznie wyższe, powodując wzrost uśrednionego wyniku poziomu wynagrodzeń. Przeciętne 

miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej krajowej prezentuje Tabela 27. 

Tabela 27. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej krajowej 

w % (Polska=100). 

Jednostka terytorialna 

przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w 
relacji do średniej krajowej w % (Polska=100) 

2012 2013 

Powiat augustowski 92,0 92,3 

Powiat sejneński 88,9 87,2 

Powiat suwalski 78,6 76,7 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

Wysokość wynagrodzeń na terenie jednostek samorządowych wchodzących w skład LGR 

podlega tendencji wzrostowej. Przeciętne wynagrodzenia na terenie powiatu suwalskiego oraz 

augustowskiego w 2013 r. wzrosły o ponad 30 zł w stosunku do roku 2012, natomiast przeciętne 

wynagrodzenia na terenie powiatu sejneńskiego wzrosły aż o ponad 50 zł w tym samym okresie. 
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Pomimo rosnącego średniego wynagrodzenia, dysproporcja w stosunku do średniej krajowej 

w przypadku powiatu sejneńskiego i suwalskiego pogłębia się. Najwyższe średnie wynagrodzenia 

utrzymują się na terenie powiatu augustowskiego – w 2013 roku przekroczyły 3 500 zł. 

Wykres 7. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 

2.3.6. TURYSTYKA 

Suwalszczyzna należy do najcenniejszych pod względem przyrodniczym oraz do najbardziej 

atrakcyjnych pod względem turystycznym obszarów w kraju. Atutami tej ziemi są: przepiękny, 

pagórkowato-pojezierny krajobraz, wysoka lesistość terenu oraz interesujące pomniki dziedzictwa 

kulturowego. Od lat dwudziestych ubiegłego wieku ziemie te są masowo odwiedzane przez turystów 

w sezonie letnim, a w okresie powojennym stały się jednym z ważniejszych regionów turystycznych, 

przyciągając zakłady pracy, które budowały tu swoje ośrodki wypoczynkowe. Położenie geograficzne 

Suwalszczyzny sprawia, że dynamika ruchu turystycznego podporządkowana jest warunkom 

klimatycznym. Dominuje letnia turystyka wypoczynkowa krótko i długookresowa – ponad 60% 

całorocznego ruchu koncentruje się w miesiącach letnich, szczególnie w okresie wakacyjnym. Ważną 

rolę odgrywa uzdrowisko Augustów. Dominującą formą turystyki na terenie obszaru jest turystyka 

aktywna i krajoznawcza. Jej podstawą są liczne szlaki turystyczne zarówno lądowe, jak i wodne. 

Opisywane tereny dostarczają doskonałych warunków do rozwoju turystyki pieszej, rowerowej, konnej 

oraz aktywności związanych ze sportami wodnymi – żeglarstwem i kajakarstwem.  

W ostatnim okresie, działalność związana z obsługą ruchu turystycznego wyraźnie się rozwija, 

w szczególności na terenach wiejskich. Świadczy o tym rosnąca liczba kwater agroturystycznych, 

wypożyczalni sprzętu, ofert wycieczek, wyżywienia itp. Wyraźnie widoczne są jednak braki 

w infrastrukturze turystycznej, bądź w standardzie oferowanych usług.  
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Powiat augustowski położony jest na atrakcyjnym turystycznie i krajobrazowo obszarze 

Zielonych Płuc Polski, w otoczeniu kilkudziesięciu jezior. Bliskość naturalnych zbiorników wodnych 

i zwartych kompleksów leśnych Puszczy Augustowskiej kształtuje specyficzny mikroklimat, który 

wpływa korzystnie na układ krążenia oraz układ oddechowy. W 1993 roku Minister Zdrowia i Opieki 

społecznej nadał miastu Augustów status uzdrowiska. Jest to pierwsza miejscowość w województwie 

podlaskim, która uzyskała ten status.  

Na terenie powiatu zlokalizowane są liczne zabytki. Najstarszym obiektem jest renesansowo-

barokowy kościół pw. Zwiastowania NMP w Krasnymborze z lat 1584-89. Najwięcej zabytków znajduje 

się w granicach administracyjnych Augustowa (m.in. klasycystyczny kompleks Starej Poczty z 1829 r. 

według projektu Henryka Marconiego oraz modernistyczny Dom Turysty z 1939 według projektu 

Macieja Nowickiego). Wśród zabytków znajdują się też przykłady tradycyjnego drewnianego 

budownictwa sakralnego (m.in. kościoły w Jaminach, Mikaszówce, Monkiniach, Studzienicznej, kaplica 

na cmentarzu w Augustowie oraz molenna w Gabowych Grądach). 

Baza noclegowa na terenie powiatu augustowskiego jest najlepiej rozwinięta w odniesieniu do 

pozostałych obszarów województwa podlaskiego. Fakt ten obrazują wskaźniki rozwoju turystycznego. 

Wg danych GUS w 2012 r. na terenie powiatu funkcjonowały 34 obiekty zbiorowego zakwaterowania, 

w tym 17 obiektów całorocznych. Obiekty te dysponowały 2 517 miejscami noclegowymi, wśród 

których 1 090 stanowiły miejsca noclegowe całoroczne. Spośród 59 693 gości korzystających z miejsc 

noclegowych podczas całego roku, 10 389 osób stanowili goście zagraniczni. Powiat augustowski 

posiada także doskonałe zaplecze gastronomiczne. W związku z rozwijającą się turystyką, na terenie 

powiatu funkcjonuje wiele szlaków turystycznych: pieszych, rowerowych i kajakowych. Rzeka Czarna 

Hańcza, Kanał Augustowski, rzeka Rospuda z jej dopływem Blizną oraz rzeka Biebrza tworzą 

rozgałęziony system wodny. Są one jednocześnie głównymi szlakami, wokół których skupia się ruch 

turystyczny oraz baza noclegowa. Malownicze szlaki są wykorzystywane jako doskonałe trasy spływów 

kajakowych. Do najbardziej popularnych należy szlak kajakowy rzeki Czarnej Hańczy i Kanału 

Augustowskiego (o randze międzynarodowej), o długości ok. 120 km, mający swój początek w Starym 

Folwarku na jeziorze Wigry, a kończący się na jeziorze Necko w Augustowie oraz szlak kajakowy rzeki 

Rospudy długości 68 km (o randze krajowej) rozpoczynający się na jeziorze Rospuda we wsi Czarne, 

a kończący na jeziorze Necko w Augustowie. Ze szlakami wodnymi łączą się lub krzyżują szlaki piesze, 

które mogą być wykorzystywane również przez rowerzystów. Przez teren powiatu przebiega liczący 

246 km szlak konny Puszczy Augustowskiej. Szlak łączy dwa parki narodowe – Biebrzański i Wigierski. 

Prowadzi przez tereny najciekawsze krajobrazowo i upamiętnione historycznie. Turystyka konna cieszy 

się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców i turystów.  

Powiat sejneński to jeden z najciekawszych przyrodniczo i najmniej zanieczyszczonych 

regionów w  Polsce. Jest to kraina wielkich lasów, bagien i jezior. W północnej części powiatu istnieje 

nagromadzenie bardzo interesujących i unikatowych form rzeźby polodowcowej. Obszar ten ma 

jednocześnie najbardziej urozmaiconą rzeźbę z licznymi pasmami wzgórz morenowych. O wartości 

omawianego terenu świadczą liczne obszary chronione. Do najcenniejszych należy fragment 

Wigierskiego Parku Narodowego, 8 rezerwatów przyrody, trzy punkty widokowe w okolicach 

Rosochatego Rogu, liczne głazy narzutowe, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne i użytki 

ekologiczne. Stanowią one jedną z głównych atrakcji turystycznych i jeden z podstawowych celów 

wizyt turystów. Do najciekawszych walorów antropogenicznych należą zabytki architektury 

i budownictwa, a  wśród nich obiekty sakralne:  
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 renesansowo-barokowa Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryji Panny w Sejnach 

wraz z podominikańskim klasztorem,  

 synagoga z II połowy XIX wieku w Sejnach,  

 XIX-wieczny neogotycki kościół ewangelicki w Sejnach,  

 neogotycka kaplica z 1789 roku w Sejnach,  

 neogotycki dwuwieżowy kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii 

Panny w Puńsku,  

 kościół pod wezwaniem Św. Izydora w Smolanach, 

 drewniany kościół pod wezwaniem Św. Anny i Św. Huberta w Gibach z 1913 r  

Poza wymienionymi powyżej zabytkami architektury i budownictwa spotkać można stare 

dworki oraz inne zabytkowe domy mieszkalne i gospodarcze, do których należą m. in. dwór w Hołnach 

Mejera, stara poczta z połowy XIX wieku w Sejnach, ratusz z 1846 roku w Sejnach, dom o cechach 

klasycystycznych przy Bazylice w Sejnach wybudowany w końcu lat 50-ych XX wieku i inne. Bazę 

atrakcji turystycznych powiększają szlaki turystyczne, piesze, rowerowe, kajakowe. 

Walory przyrodnicze powiatu suwalskiego również wynoszą go do rangi jednego z ciekawszych 

pod względem turystycznym regionów Polski. Aktywnemu wypoczynkowi na ziemi suwalskiej służą 

liczne szlaki turystyczne (piesze, rowerowe, konne), które prowadzą po najczystszych 

i najpiękniejszych terenach. Czarna Hańcza i Rospuda – dwie największe rzeki Suwalszczyzny to 

najatrakcyjniejsze szlaki kajakowe. Na terenie powiatu znajduje się jeden z największych parków 

narodowych w Polsce – Wigierski Park Narodowy. Centralną częścią Parku stanowi jezioro Wigry, wraz 

z całym zespołem jezior otaczających i pozostających z nim w ścisłym związku hydrologicznym. 

Główną rzeką WPN jest Czarna Hańcza. Drugą co do wielkości rzeczka Kamionka, a następnie 

Wiatrołuża i Maniówka. Park przecinają szlaki turystyczne i ścieżki edukacyjne. W północnej części 

powiatu znajduje się Suwalski Park Krajobrazowy. Jest to najstarszy park krajobrazowy w Polsce. Park 

położony jest na Pojezierzu Północnosuwalskim, które stanowi przykład krajobrazu polodowcowego 

z licznymi wzniesieniami morenowymi, wzniesieniami kemowymi, dolinami rzecznymi, nieckami jezior 

oraz głazowiskami. Na terenie Parku znajduje się najgłębsze w Polsce jezioro Hańcza. 

Oprócz tego zlokalizowane są tu cenne zabytki kulturowe jak: Pokamedulski Zespół Klasztorny 

w Wigrach oraz zabytki dworsko-pałacowe w Dowspudzie, zabytki sakralne, cmentarze. Powyższe 

walory kulturalno-turystyczne przyciągają corocznie liczne rzesze turystów.  

Największy udział w ogólnych zasobach bazy noclegowej powiatu mają zespoły domków 

turystycznych, kempingi, ośrodki wczasowe oraz inne obiekty. Sektor turystyki na terenie powiatu 

suwalskiego charakteryzuje się jednak znaczną sezonowością. 

Gmina Rajgród ma duży potencjał turystyczny, niestety nie jest on do końca wykorzystywany. 

Na potencjał turystyczny gminy składają się walory krajobrazowo-przyrodnicze i bogate dziedzictwo 

kulturowe. Atrakcyjne jest nie tylko miasto Rajgród, ale też jego najbliższe okolice. Wysokie walory 

środowiska przyrodniczego i krajobrazu gminy z jeziorami Rajgrodzkim i Dręstwo oraz kompleksami 

leśnymi stwarzają atrakcyjne warunki rozwoju wypoczynku i turystyki. Funkcje te nabierają coraz 

większego znaczenia w gospodarce gminy, a w ogólnym jej postrzeganiu wysuwają się na plan 
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pierwszy i nadają jej charakter gminy turystyczno-wypoczynkowej. Niewątpliwym walorem gminy 

Rajgród jest jej położenie. Leży ona na terenach posiadających zachowane w znacznym stopniu 

środowisko przyrodnicze, o wysokich walorach, unikatowych w skali Europy. Przez gminę przebiega 

szlak turystyczny Biebrzańskiego Parku Narodowego. Na terenie parku znajdują się piesze, motorowo-

rowerowe i wodne szlaki turystyczne. W południowo-wschodniej części tego obszaru znajduje się 

jeden z największych rezerwatów województwa podlaskiego o obszarze 2 172 ha – Czerwone Bagno. 

Okolice Rajgrodu i Czarnej Wsi, które objęło ostatnie zlodowacenie, charakteryzują się dużą liczbą 

wzgórz i jezior. Stanowią one południowy kraniec Pojezierza Mazurskiego. Infrastruktura turystyczna 

na tych terenach jest jednak dość słabo rozwinięta. Szlaki turystyczne na terenie gminy Rajgród 

wytyczono m.in. w rezerwacie Czapliniec – Bełda oraz rezerwatach Grzędy i Czerwone Bagno. 

W strukturze przestrzennej rajgrodzkiego rejonu turystycznego wyróżnia się:  

 zespół wypoczynkowy nad Jeziorem Rajgrodzkim o intensywnym charakterze 

zagospodarowania z dominującą formą wypoczynku pobytowego (ośrodki 

wypoczynkowe, kempingi, pola namiotowe, budownictwo letniskowe). W skład 

zespołu wchodzą miejscowości położone wokół Jeziora Rajgrodzkiego: Rajgród, 

Czarna Wieś, Tworki Skrodzkie.  

 zespół wypoczynkowy nad jeziorem Dręstwo obejmuje tereny położone wokół jeziora 

Dręstwo i Tajno oraz wzdłuż rzeki Jegrzni. Do miejscowości turystycznych zalicza się 

tutaj: Woźnawieś, Rybczyznę, Kuligi i Orzechówkę.  

W całym województwie podlaskim w 2012 roku było 12 409 miejsc noclegowych, w tym 

8 722 całorocznych. Udzielono ponad 984 tys. noclegów, z czego ponad 186 tys. to noclegi udzielone 

turystom z zagranicy. Największą popularnością wśród terenów objętych LSROR cieszył się powiat 

augustowski, gdzie w 2012 roku udzielono ponad 211 tys. noclegów. Na drugim miejscu uplasował się 

powiat suwalski, gdzie w tym samym okresie udzielono ponad 38 tys. noclegów. Dane dotyczące bazy 

noclegowej turystyki w analizowanym regionie prezentuje Tabela 28. 

Tabela 28. Baza noclegowa turystyki w 2012 roku, dotycząca obiektów posiadających 

10 i więcej miejsc noclegowych. 

Specyfikacja Obiekty 

Miejsca noclegowe 
Korzystający 

z noclegów 
Udzielone noclegi 

ogółem 
w tym 

całoroczne 
ogółem 

w tym 

turyści z 

zagranicy 

ogółem 

w tym  

turystom z 

zagranicy 

Województwo 

podlaskie. 
243 12 409 8 722 534 734 135 898 984 939 186 111 

Podregion 

suwalski  
103 5 871 2 692 131 411 17 165 374 495 23 450 

Powiaty: 

augustowski 34 2 517 1 090 59 693 10 389 211 637 14 370 



Założenia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  

na obszarze LSROR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”  

w latach 2014-2020 

61 
 

Specyfikacja Obiekty 

Miejsca noclegowe 
Korzystający 

z noclegów 
Udzielone noclegi 

ogółem 
w tym 

całoroczne 
ogółem 

w tym 

turyści z 

zagranicy 

ogółem 

w tym  

turystom z 

zagranicy 

grajewski 9 660 225 11 121 44 40 627 320 

sejneński 18 773 226 14 788 712 28 600 831 

suwalski 26 962 447 13 379 944 38 029 1 209 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Białymstoku. 

Liczba całorocznych miejsc noclegowych rośnie z roku na rok. Najszybciej rozwija się na 

terenie powiatu suwalskiego, gdzie w 2013 roku zanotowano prawie 17% wzrost. Intensywnie rozwija 

się również baza noclegowa gminy Rajgród. Natomiast powiat sejneński w 2013 roku zanotował ponad 

8% spadek liczby miejsc noclegowych w stosunku do roku poprzedniego. 

Tabela 29. Dynamika liczby miejsc noclegowych całorocznych (rok poprzedni = 100). 

Jednostka terytorialna 

ogółem 

2009 2010 2011 2012 2013 

Podregion  suwalski 95,7 105,1 96,4 110,8 103,5 

Powiat augustowski 99,8 106,3 98,5 103,2 100,7 

Powiat sejneński 98,7 113,5 112,4 113,6 91,6 

Powiat suwalski 107,3 96,6 74,1 141,0 116,8 

Rajgród  51,4 136,7 100,0 109,8 109,8 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

Wiele obiektów świadczących usługi hotelarskie jest niedostosowanych do dzisiejszych realiów 

branży turystycznej i posiada ubogie zaplecze sportowo-rekreacyjne, konferencyjne oraz nie posiada 

udogodnień dla niepełnosprawnych. Najpopularniejszą formą elementów zaplecza sportowo-

rekreacyjnego na terenie LGR są boiska do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej, wypożyczalnie sprzętu 

pływającego i turystycznego oraz stoły do tenisa stołowego i stoły bilardowe. Brakuje obiektów 

posiadających baseny, zarówno otwarte, jak i kryte, a także obiektów posiadających zaplecze SPA 

i ofertę zajęć prowadzonych przez instruktorów. Z tego typu atrakcji z roku na rok korzysta coraz 

więcej turystów, dlatego należy rozwijać bazę sportowo-rekreacyjną obiektów w regionie. Jej aktualny 

stan prezentuje Tabela 30. 
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Tabela 30. Obiekty posiadające zaplecze sportowo rekreacyjne (stan z 2013 roku).  
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boisko do siatkówki lub koszykówki 27 9 2 5 7 

boisko do piłki nożnej 14 3 2 3 3 

kort tenisowy 7 3 2 0 1 

basen kryty 1 1 0 0 0 

basen otwarty 0 0 0 0 0 

siłownia 13 6 1 1 1 

sauna 14 3 1 5 2 

solarium 2 1 0 0 0 

zabiegi SPA 6 4 0 1 0 

zajęcia prowadzone przez instruktora  1 1 0 0 0 

stół do bilardu z wyposażeniem 18 6 1 2 4 

stół do tenisa stołowego  25 9 1 3 6 

kręgle 1 0 0 0 1 

mini golf 3 1 0 0 2 

wypożyczalnia sprzętu pływającego 25 13 3 2 6 

wypożyczalnia sprzętu turystycznego  30 13 1 4 9 

pokój zabaw dla dzieci 8 5 0 1 0 

hipodrom/stadnina koni w obiekcie 1 0 0 0 0 

wypożyczalnia rowerów - - - - - 

ścieżka zdrowia - - - - - 

możliwość jazdy konnej - - - - - 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

Większość obiektów na terenie LGR nie jest wyposażona w udogodnienia dla osób 

niepełnosprawnych ruchowo. Zaledwie 22 obiekty w całym podregionie suwalskim posiadają pochylnie 

wjazdowe, 5 obiektów posiada windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych, a tylko 16 obiektów 

posiada parkingi z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. Większość obiektów, które 

posiadają udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo, funkcjonowało w 2013 r. na terenie 

powiatu augustowskiego. 

Tabela 31. Obiekty wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo 

(stan z 2013 r.). 

 
Podregion 
suwalski 

Powiat 
augustowski 

Powiat 
sejneński 

Powiat 
suwalski 

pochylnia wjazdowa 22 6 2 6 

drzwi automatycznie otwierane 5 3 0 1 

winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych 
ruchowo 

5 3 0 1 

pokoje/łazienki przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych ruchowo (w tym na wózkach 
inwalidzkich) 

21 7 3 5 
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Podregion 
suwalski 

Powiat 
augustowski 

Powiat 
sejneński 

Powiat 
suwalski 

parking z wyznaczonymi miejscami dla osób 
niepełnosprawnych ruchowo 

16 5 1 5 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

Zaledwie 20 obiektów na terenach jednostek samorządowych wchodzących w skład LGR 

posiada sale konferencyjne, które dodatkowo są ubogo wyposażone. Na analizowanym obszarze 

w 2013 roku nie zarejestrowano żadnego obiektu posiadającego zestaw audio-wideo lub projektor. 

Zaplecze konferencyjne jest zatem bardzo ubogie i wymaga rozbudowy, aby region mógł przyciągać 

również do klienta ze sfery biznesowej. 

Tabela 32. Obiekty z zaplecze konferencyjnym (stan z 2013 r.). 

 Podregion 
suwalski 

Powiat 
augustowski 

Rajgród 
Powiat 

sejneński 
Powiat 

suwalski 

Liczba obiektów z salą 
konferencyjną 

27 10 1 4 5 

Liczba sal konferencyjnych 47 15 4 4 9 

Liczba miejsc w salach 
konferencyjnych 

4 280 1 200 120 148 1 342 

Liczba obiektów z siecią 
WiFi na terenie obiektu 

33 11 2 6 8 

Liczba obiektów 
z  zestawem audio-wideo 

- - - - - 

Liczba obiektów 
z projektorem 

- - - - - 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

Analizując bazę noclegową regionu pamiętać należy, że dane GUS nie obejmują zwykle 

gospodarstw agroturystycznych i kwater prywatnych, będących podstawą bazy noclegowej obszaru. 

Szacować więc należy, że w rzeczywistości liczba miejsc noclegowych na terenie podregionu 

suwalskiego jest 2-3 krotnie wyższa i odpowiednio wyższa w stosunku do danych GUS jest również 

liczba turystów odwiedzających region. 

Rozwój turystyczny regionu przebiega własnym torem. Z jednej strony powstają nowe ośrodki 

o wysokim standardzie i realizowane są nowe inwestycje, z drugiej zaś wciąż istnieje wiele obszarów 

niedoinwestowanych i zaniedbanych. Oferta turystyczna jest jednak na tyle bogata, że każdy 

z odwiedzających region gości może znaleźć coś dla siebie. Niestety turystyka na obszarze objętym 

opracowaniem charakteryzuje się znaczną sezonowością. W dobie prężnego rozwoju rynku 

turystycznego i coraz wyższych wymagań osób podróżujących konieczna jest dywersyfikacja oferty 

turystycznej, szczególnie jej poszerzanie o elementy pozwalające na wydłużenie sezonu turystycznego 

oraz zapewniające możliwość atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu w przypadku niepogody. 

 

2.3.7. ANALIZA BUDŻETÓW – SYTUACJA FINANSOWA JEDNOSTEK SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO 

Sytuacja finansowa analizowanych jednostek terytorialnych zbadana została na podstawie 

danych zawartych na stronach biuletynu informacji publicznej podmiotów. Obejmuje ona rok 2014, 
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w niektórych przypadkach, w sytuacji braku danych, zbadano wyniki budżetowe gmin w roku 2013. 

Ogółem dokumenty udostępniane przez badane jednostki są bardzo ograniczone. Brak informacji na 

temat poziomu wskaźników zadłużenia i obsługi zadłużenia wynikającego z Ustawy o finansach 

publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku, Dz. U. Nr 249 poz. 2140 z późn. zm., art. 169 i art. 170 nie 

pozwala na realną oceną ich sytuacji finansowej. 

 

Miasto Augustów 

Dochody budżetu Miasta Augustowa na 2014 rok, po zmianach z dnia 11 sierpnia 2014 rok, 

określono w wysokości 94 606 934,13 zł, z czego 80 123 365,13 zł stanowiły dochody bieżące, 

a 14 483.569 zł dochody majątkowe. Z kolei wydatki budżetu gminy określono na poziomie 

90 937 502,13 zł, z czego 76 710 735,13 zł przeznaczone zostało na wydatki bieżące, a pozostałe 

14 226 767 zł na wydatki majątkowe. Nadwyżka budżetu w wysokości 3 669 432 zł, przeznaczona jest 

na spłatę kredytów długoterminowych. 

Łączną kwotę przychodów budżetu uchwalono na poziomie 63 850 zł, natomiast łączną kwotę 

rozchodów, związaną ze spłatą zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, 

określono w wysokości 3 733 282 zł.  

Gmina Augustów 

Dochody budżetu gminy na 2014 rok określono w wysokości 19 536 567 zł, z czego 

18 539 834 zł stanowiły dochody bieżące, a 996 733 zł dochody majątkowe. Z kolei wydatki budżetu 

gminy określono na poziomie 19 610 747 zł, z czego 17 577 233 zł przeznaczone zostało na wydatki 

bieżące, a pozostałe 2 033 514 zł na wydatki majątkowe. W budżecie gminy utworzono również 

rezerwy: ogólną w wysokości 162 136 zł oraz celową w wysokości 42 225 zł, z przeznaczeniem na 

zarządzanie kryzysowe.  

Deficyt budżetu w wysokości 74 180 zł zdecydowano się pokryć przychodami pochodzącymi 

z zaciąganych kredytów i pożyczek. Łączną kwotę przychodów budżetu uchwalono na poziomie 

859 670 zł, w ich skład weszły: przychody związane ze spłatą pożyczek udzielonych na finansowanie 

zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przychody 

z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz wolne środki. Łączną kwotę rozchodów, 

związaną ze spłatą zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, ustalona na 

poziomie 785 490 zł.  

Gmina Bargłów Kościelny 

W kwartalnej informacji dotyczącej wykonania budżetu gminy za II kwartał 2014 roku 

wyszczególnione zostało, że w miesiącach I – VI 2014 roku dochody gminy wynosić będą 

10 178 030,09 zł, z czego 10 010 491,47 stanowić będą dochody bieżące, natomiast 167 538,62 zł 

dochody majątkowe. Wydatki w tym okresie ustalono na poziomie 7 358 011,69 zł, z czego 

7 243 258,40 zł to wydatki bieżące, natomiast 167 538,62 zł wydatki majątkowe. Łączne przychody 

oszacowano na 1 685 012,83 zł natomiast łączne rozchody, związane ze spłatą zaciągniętych 

kredytów i pożyczek na 810 120,00 zł. Planowana nadwyżka wyniesie 2 820 018, 40 zł. 
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Gmina Nowinka 

Dochody budżetu gminy na 2014 po zmianach z 16.10.2014 roku, rok określono w wysokości 

10 015 804 zł, z czego 9 179 463 zł stanowiły dochody bieżące, a 836 341 zł dochody majątkowe. 

Z kolei wydatki budżetu gminy określono na poziomie 9 940 937 zł, z czego 8 769 521 zł przeznaczone 

zostało na wydatki bieżące, a pozostałe 1 171 416 zł na wydatki majątkowe. 

Gmina Płaska 

Dochody budżetu gminy na 2013 rok określono w wysokości 15 850 000 zł, z czego 

9 062 342 zł stanowiły dochody bieżące, a 6 787 658 zł dochody majątkowe. Z kolei wydatki budżetu 

gminy określono na poziomie 16 951 750 zł, z czego 8 189 416 zł przeznaczone zostało na wydatki 

bieżące, a pozostałe 8 762 334 zł na wydatki majątkowe. W budżecie gminy utworzono również 

rezerwy: ogólną w wysokości 42 800 zł oraz celową w wysokości 22 200 zł, z przeznaczeniem na 

zarządzanie kryzysowe.  

Deficyt budżetu w wysokości 1 101 750,00 zł zdecydowano pokryć przychodami pochodzącymi 

z zaciąganych kredytów i pożyczek. Łączną kwotę przychodów budżetu uchwalono na poziomie 

1 970 000 zł, a łączną kwotę rozchodów, związaną ze spłatą zobowiązań z tytułu wcześniej 

zaciągniętych pożyczek i kredytów, w wysokości 1 970 000 zł. 

Gmina Rajgród 

Dochody budżetu gminy na 2014 rok określono w wysokości 17 242 427,00 zł, z czego  

14 843 424 zł stanowiły dochody bieżące, a 2 399 000 zł dochody majątkowe. Z kolei wydatki budżetu 

gminy określono na poziomie 18 321 927 zł, z czego 14 228 035 przeznaczone zostało na wydatki 

bieżące, a pozostałe 4 093 892 zł na wydatki majątkowe. W budżecie gminy utworzono również 

rezerwy: ogólną w wysokości 56 517 zł oraz celową w wysokości 43 583 zł, z przeznaczeniem na 

zarządzanie kryzysowe. 

Deficyt budżetu w wysokości 1 079 500 zł zdecydowano pokryć przychodami pochodzącymi 

z zaciąganych kredytów i pożyczek. Łączną kwotę przychodów budżetu uchwalono na poziomie 

1 579 170 zł, a łączna kwotę rozchodów, związaną ze spłatą zobowiązań z tytułu wcześniej 

zaciągniętych pożyczek i kredytów,  w wysokości 499 670 zł.  

Zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 16 grudnia 

2013 r. projekt uchwały budżetowej Gminy Rajgród na 2014 rok, a także możliwości sfinansowania 

deficytu zaopiniowane zostały pozytywnie. Jednocześnie 11 kwietnia 2014 roku Izba wydała 

pozytywną opinię na temat sprawozdania Burmistrza Rajgrodu z wykonania budżetu za rok 2013. 

Wynik budżetu osiągnięty w 2013 roku był dodatni i wynosił 2 423 661,89 zł. 

Miasto Sejny 

Dochody budżetu Miasta Sejny na 2014 rok określono w wysokości 16 367 506 zł, z czego 

16 267 506 zł stanowiły dochody bieżące, a 100 000 zł dochody majątkowe. Z kolei wydatki budżetu 

określono na poziomie 15 172 252 zł i cała ta kwota została przeznaczona na wydatki bieżące. 

W budżecie gminy utworzono również rezerwy: ogólną w wysokości 46 000 zł oraz celową 
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w wysokości 34 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania 

kryzysowego.  

Nadwyżkę budżetu określono w wysokości 1 195 254 zł, z przeznaczeniem na planowaną 

spłatę rat kredytowych w kwocie 717 654 zł oraz na planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 

477 600 zł. Łączną kwotę rozchodów budżetu określono na poziomie 1 195 254 zł.  

Gmina Sejny 

Wójt Gminy Sejny opracował założenia do projektu budżetu Gminy Sejny na 2014 rok przy 

uwzględnieniu szacunkowych czynników makroekonomicznych wymienionych w wytycznych 

dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek 

samorządu terytorialnego, opublikowanych w maju 2014 roku. W opracowaniu założono, że środki na 

wydatki bieżące (opłaty mediów, usługi materialne i niematerialne, remonty, itp.) kalkulowane będą 

przy uwzględnieniu średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,4%, natomiast 

wydatki osobowe kalkulowane będą na poziomie roku bieżącego przy uwzględnieniu przewidywanego 

planu zatrudnienia na koniec roku poprzedniego. Założono ponadto, że w dochodach własnych 

pozostawione zostaną stawki podatków i opłat lokalnych w wysokościach obowiązujących w 2013 

roku, a udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z PIT i CIT w 2014 roku pozostaną 

także na poziomie roku 2013. Rozchody w wysokości 416 000,00 zł. postanowiono przeznaczyć na 

spłatę kredytu. Przewidywane wydatki inwestycyjne zaplanowano biorąc pod uwagę kierunki rozwoju 

gminy. Planowane wydatki inwestycyjne w 2014 roku wyniosą ok. 667 712 zł. Ich sfinansowanie 

planowane jest ze środków własnych. 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 285/2014 Wójta Gminy Sejny z dnia 20 października 2014 roku,. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. plan dochodów gminy ogółem wynosi 11 463 866,63 zł, 

z czego 11 191 730,63 zł stanowią dochody bieżące, a pozostałą cześć – dochody majątkowe. Do 

dochodów zalicza się dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne, dotacje i środki 

przeznaczone na zadania bieżące, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Plan wydatków ogółem równa się 

12 519 071,63 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 10 868 620,60 zł, a pozostałą część stanowią 

wydatki majątkowe. 

Gmina Filipów 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 326/2014 Wójta Gminy Filipów z dnia 30 września 2014 roku 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. plan dochodów gminy ogółem wynosi 13 684 003 zł, 

z czego 12 784 836 zł stanowią dochody bieżące, a pozostałą cześć – dochody majątkowe. Do 

dochodów zalicza się dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne, dotacje i środki 

przeznaczone na zadania bieżące, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Plan wydatków ogółem równa się 16 500 889 zł, 

z tego wydatki bieżące wynoszą 12 448 434 zł, a pozostałą część stanowią wydatki majątkowe. 

Deficyt budżetu w kwocie 2 816 886 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych 

środków w kwocie 2 595 018 zł wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz 

z zaciągnięcia kredytu lub pożyczki długoterminowej w kwocie 221 868 zł.  
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Gmina Bakałarzewo 

Zgodnie z Uchwałą nr XXXVIII/229/14, Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 23 kwietnia 2014 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. plan dochodów gminy ogółem wynosi 11 623 402 zł, 

z czego 8 779 814 zł stanowią dochody bieżące, a pozostałą cześć – dochody majątkowe. Do 

dochodów zalicza się dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne, dotacje i środki 

przeznaczone na zadania bieżące, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 

Plan wydatków ogółem równa się 12 031 834 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 8 417 263zł, 

a pozostałą część stanowią wydatki majątkowe. Deficyt budżetu w kwocie 408 432 zł zostanie pokryty 

przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym 

budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 

Gmina Giby 

Dochody budżetu gminy na 2013 rok określono w wysokości 11 755 110 zł, z czego 

8 918 487 zł stanowiły dochody bieżące, a 2 836 623 zł dochody majątkowe. Z kolei wydatki budżetu 

gminy określono na poziomie 11 191 920 zł, z czego 7 944 928 zł przeznaczone zostało na wydatki 

bieżące, a pozostałe 3 246 992 zł na wydatki majątkowe. W budżecie gminy utworzono również 

rezerwy: ogólną w wysokości 12 000 zł oraz celową w wysokości 26 370 zł, z przeznaczeniem na 

zarządzanie kryzysowe. Nadwyżkę budżetu w wysokości 563 190 zł przeznacza się na planowaną 

spłatę rat kredytów i pożyczek. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na 

sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu określono w wysokości 500 000 zł. 

Gmina Krasnopol 

W budżecie gminy Krasnopol na 2014 roku, uchwalonym przez Radę Gminy Krasnopol dnia 

20 grudnia 2013 roku, określono dochody budżetu gminy w wysokości 10 369 198,00 zł, z tego 

dochody bieżące w wysokości 10 198 271,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 170 927,00 zł. 

Wydatki budżetu gminy ustalono w wysokości 10 139 198,00 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 

9 929 107,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 210 091,00 zł. Nadwyżkę budżetu gminy 

określono na kwotę 230 000 zł i zaplanowano ją w całości przeznaczyć na spłatę rat kredytów. 

W budżecie gminy utworzono również rezerwy: ogólną w wysokości 16 000 zł oraz celową 

w wysokości 34 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania 

kryzysowego. Łączną kwotę ustalono na poziomie zerowym, natomiast łączna kwotę rozchodów 

w wysokości 230 000 zł.  

Gmina Puńsk  

Rada Gminy Puńsk w uchwale nr XXVII/177/2013 określiła budżet gminy na rok 2014. 

Dochody budżetu gminy wyznaczono w wysokości 28 125 229 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 

14 525 723 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 13 599 506 zł. Wydatki budżetu gminy określono 

w wysokości 26 532 029, z czego 12 893 101 stanowią dochody bieżące, pozostałą część majątkowe. 

W budżecie gminy utworzono rezerwy: ogólną w wysokości 36 490 zł oraz celową 

w wysokości 33 510 zł z przeznaczeniem na zarządzenie kryzysowe. Nadwyżkę budżetu gminy 
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w wysokości 1 593 200 zł przeznaczono na planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 234 000 zł oraz 

planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1 359 200 zł.  

Gmina Przerośl 

Zgodnie z Uchwałą nr XXVII/197/2014 Rady Gminy Przerośl z dnia 27 lutego 2014 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. plan dochodów gminy ogółem wynosi 10 721 414,00 zł, 

z czego 10 310 959,00 zł stanowią dochody bieżące, a pozostałą cześć – dochody majątkowe. Do 

dochodów zalicza się dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne, dotacje i środki 

przeznaczone na zadania bieżące, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 

Plan wydatków ogółem równa się 9 996 012,04 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 

9 259 278,04 zł, a pozostałą część stanowią wydatki majątkowe. Nadwyżkę budżetową w wysokości 

725 401,96 zł, postanowiono przeznaczyć w całości na spłatę rat pożyczek. 

Gmina Jeleniewo 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 334/2014 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 września 2014 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. plan dochodów gminy ogółem wynosi 11 813 753,95 zł, 

z czego 9 893 765,15 zł stanowią dochody bieżące, a pozostałą cześć – dochody majątkowe. Do 

dochodów zalicza się dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne, dotacje i środki 

przeznaczone na zadania bieżące, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 

Plan wydatków ogółem równa się 11 813 753,95 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 

9 215 915,95 zł, a pozostałą część stanowią wydatki majątkowe. 

Gmina Raczki 

Na podstawie Zarządzenia nr 412/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 października 2014 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. dochody budżetu gminy na 2014 r. wynoszą 

21 147 368 zł, z czego 17 545 807 zł to dochody bieżące, w tym środki o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt. 2 i 3 ustawy to 136 873 zł. W skład dochodów Gminy wchodzą również dochody majątkowe 

w wysokości 3 601 561 zł, w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 

3 487 081 zł. 

Wydatki budżetu gminy na 2014 r. wynoszą 24 254 557 zł, w tym: wydatki bieżące 

w wysokości 15 916 278 zł oraz wydatki majątkowe – 8.338.279 zł. Do wydatków bieżących wlicza 

się: wydatki jednostek budżetowych (11 683 849 zł), w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, a także dotacje na zadania bieżące 

(1 037 090 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (2 724 258 zł), wydatki na programy 

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (221 081 zł), wydatki na 

obsługę długu (250.000 zł). Natomiast wydatki majątkowe stanowią inwestycje i zakupy inwestycyjne 

(8 338 279 zł), z czego 3 536 409 zł to wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. 
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Gmina Rutka-Tartak 

Według prognozowanej sytuacji finansowej gminy Rutka-Tartak dochody w 2014 r. wynoszą 

6 740 616 zł, a wydatki 6 713 882 zł, z czego 5 563 882 zł to wydatki bieżące, a 1 150 000 zł 

stanowią wydatki inwestycyjne. Na podstawie niniejszych danych wyliczono, iż wynikiem finansowym 

będzie nadwyżka w wysokości 26 734 zł. 

Gmina Szypliszki 

Zgodnie z Załącznikiem do Zarządzenia Nr 63.2014 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 

27 października 2014 roku plan dochodów ogółem na 2014 rok wynosi 16 430 320 zł, natomiast plan 

wydatków – 17 532 640 zł. Deficyt budżetu gminy kształtuje się na poziomie 1 102 320 zł. 

Źródłem finansowania deficytu budżetu są przychody pochodzące z planowanego do 

zaciągnięcia kredytu, co jest zgodne z art. 217 ust. 2 w zw. Z art. 89 ust. 1 ustawy o finansach 

publicznych. Ponadto Rada Gminy planuje zaciągnięcie kredytu w kwocie 597 680 zł z przeznaczeniem 

na planowane spłaty rat kredytów i pożyczek. Zatem łączna wartość planowanych przychodów z 

tytułów dłużnych wynosi 1 700 000 zł. 

Gmina Wiżajny 

Według informacji zawartych w Zarządzeniu Nr 69/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 23 

października 2014 r. dochody budżetu gminy za III kwartał 2014 r. wg planu wynoszą 10 538 213,85 

zł, a wydatki 11 534 454,72 zł. Na podstawie tych informacji wyliczony został deficyt budżetu gminy 

na poziomie -996 240,87 zł. Zadłużenie gminy Wiżajny na dzień 30 września 2014 r. wyniosło -

2 480 703,01 zł. 

Gmina Suwałki 

Dochody budżetu Gminy Suwałki na 2014 rok określono w wysokości 31 700 221 zł, z czego 

82% stanowiły dochody bieżące, a 18% dochody majątkowe. Z kolei wydatki budżetu gminy 

określono na poziomie 35 351 911 zł, z czego 67% przeznaczone zostało na wydatki bieżące, 

a pozostałe 33% na wydatki majątkowe. W budżecie gminy utworzono również rezerwy: ogólną 

w wysokości 43 500 zł oraz celową w wysokości 65 500 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań 

własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.  

Deficyt budżetu w wysokości 3 651 690 zł zdecydowano pokryć przychodami pochodzącymi 

z zaciąganych kredytów i pożyczek. Łączną kwotę przychodów budżetu uchwalono na poziomie 

5 224 665,48 zł, a łączna kwotę rozchodów, związaną ze spłatą zobowiązań z tytułu wcześniej 

zaciągniętych pożyczek i kredytów,  w wysokości 1 572 975,48 zł.  

Regionalna Izba Rachunkowa w Białymstoku zaopiniowała pozytywnie prawidłowość 

planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale 

budżetowej 2014 roku Gminy Suwałki. Jednocześnie 19 marca 2014 roku Izba pozytywnie 

zaopiniowała sprawozdanie Wójta Gminy Suwałki z wykonania budżetu za rok 2013. Wynik budżetu 

osiągnięty w 2013 roku był dodatni i wynosił 4 961 990,18 zł. 
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Wyniki budżetów badanych jednostek nie są ze sobą porównywalne ze względu na różnice 

w wielkości i potencjale. Większość z nich w analizowanym okresie osiągała deficyt wynikający 

z nadwyżki wydatków nad dochodami. Osiągana przez niektóre JST nadwyżka zwykłe przeznaczana 

jest na obsługę istniejącego zadłużenia. 

 

2.4. SFERA PRZESTRZENNO-EKOLOGICZNA 

2.4.1. UKŁAD PRZESTRZENNY I ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW 

Jednostki samorządu terytorialnego LGR tworzą obszar zwary terytorialnie. Sieć osiedleńcza 

obszaru nie jest jednak jednolita. Jest to głównie sieć wsi rzędówek, obok których występują wsie o 

zabudowie nieregularnej i regularnej z domieszką osiedli rozproszonych. Nierównomierne 

rozmieszczenie oraz rozproszenie osadnictwa stanowi duże utrudnienie w rozwoju infrastruktury 

technicznej oraz organizacji sieci usług.  

Układ przestrzenny i możliwości w zakresie zagospodarowania terenów determinowane są 

w znacznym stopniu przez czynniki związane z uwarunkowaniami geograficznymi i przyrodniczymi. 

Liczne jeziora i rozległe kompleksy leśne stanowią czynnik ograniczający możliwości w zakresie 

rozwoju przestrzennego oraz społeczno-gospodarczego. Lesistość obszaru wynosi ok. 27%, natomiast 

jego jeziorność ok. 5%. Gminami o najwyższej lesistości są gmina Płaska, której 85% powierzchni 

zajmują lasy i użytki leśne, gmina Giby, gdzie 77% powierzchni zajmują lasy oraz gmina Nowinka ze 

wskaźnikiem lesistości na poziomie 63%, czyli gminy położone w obrębie Puszczy Augustowskiej. 

Ze względu na występowanie licznych stref cennych przyrodniczo ok. 60% powierzchni 

opisywanego obszaru objętych zostało różnymi formami ochrony przyrody. Wysoka wartość 

przyrodnicza terenów wskazuje na konieczność racjonalizacji działań rozwojowych i planów 

inwestycyjnych. Ma też znaczący wpływ na możliwości rozwojowe rolnictwa, które musi być 

dostosowane do wymogów związanych z występowaniem terenów chronionych. 

Tabela 33. Wskaźniki zagospodarowania terenów. 

JST obszary chronione lesistość użytki rolne 

Miasto Augustów  70% 33% 24% 

Gmina Augustów 56% 32% 60% 

Gmina Bargłów Kościelny 40% 14% 73% 

Gmina Nowinka  84% 63% 27% 

Gmina Płaska 62% 85% 9% 

Gmina Rajgród  65% 28% 58% 

Miasto Sejny - 3% 55% 

Gmina Giby 61% 77% 17% 

Gmina Krasnopol 82% 23% 64% 

Gmina Puńsk 26% 11% 79% 

Gmina Sejny  68% 28% 60% 

Gmina Bakałarzewo 33% 14% 80% 

Gmina Filipów 58% 10% 74% 

Gmina Jeleniewo  81% 11% 77% 

Gmina Przerośl 60% 14% 74% 
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JST obszary chronione lesistość użytki rolne 

Gmina Raczki 45% 19% 73% 

Gmina Rutka-Tartak 71% 23% 60% 

Gmina Suwałki 53% 29% 53% 

Gmina Szypliszki 36% 14% 78% 

Gmina Wiżajny 82% 17% 76% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Stopień zagospodarowania terenów w poszczególnych miastach i gminach obszaru wynika więc 

z indywidualnych i specyficznych uwarunkowań analizowanych jednostek. Ważnym elementem 

wprowadzającym ład przestrzenny oraz będącym narzędziem planowania rozwoju powinny być 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Niestety niektóre gminy obszaru pokryte są nimi 

jedynie w niewielkim stopniu bądź wcale. 

 

2.4.2. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA  

Stopień pokrycia obszaru infrastrukturą sieciową jest jednym z czynników wskazujących na 

poziom jego rozwoju, a także charakteryzuje system osadniczy danego terytorium. Infrastruktura 

sieciowa stwarza warunki do funkcjonowania układów społeczno-gospodarczych, które umożliwiają 

budowanie lokalnych powiązań, determinują szanse na rozwój i uczestniczenie w życiu społeczności 

oraz pozwalają na korzystanie z zasobów centralnych tym, którzy zamieszkują obszary peryferyjne.  

Komunikacja publiczna 

Wśród analizowanych jednostek zorganizowana komunikacja publiczna działa jedynie w mieście 

Augustów. Na zlecenie Zakładu Komunikacji Miejskiej usługi przewozowe świadczy Przedsiębiorstwo 

Transportowe „Necko” odpowiedzialne za obsługę sześciu linii autobusowych o łącznej długości 54 km. 

Komunikacja miejska w Augustowie obsługuje jedynie teren miasta, nie przekraczając swoim 

zasięgiem jego granic. W pozostałych miejscowościach obszaru najważniejszym środkiem transportu 

publicznego pozostaje PKS. Dominującą rolę odgrywa tu PKS Suwałki, jednak kursują tu również PKS 

Białystok, PKS Łomża, PKS Warszawa, PKS Olsztyn, PKS Siemiatycze i Veolia Kętrzyn. Uzupełniającą 

rolę pełnią mniejsi przewoźnicy prywatni organizujący transport na lokalną skalę. 

Pewne znaczenie odgrywa również zorganizowana komunikacja miejska w Suwałkach, która 

oprócz terenu miasta obsługuje również gminę Suwałki. 

 

Infrastruktura sieciowa 

Dostępność infrastruktury sieciowej na obszarze jest zróżnicowana terytorialnie i rodzajowo. 

Największą dostępnością charakteryzuje się infrastruktura wodociągowa, z której korzysta większość 

mieszkańców obszaru. Wyjątkami pozostają gmina Rajgród i gmina Krasnopol, gdzie do sieci 

wodociągowej podłączonych jest jedynie odpowiednio 44% i 33% mieszkańców. Najlepiej pokryte 

siecią wodociągową jest miasto Sejny, ze wskaźnikiem liczby osób korzystających z sieci na poziomie 

98,7%.  
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Znacznie niższe jest pokrycie obszaru siecią kanalizacyjną. Średnio jedynie 25% mieszkańców 

ma do niej dostęp, przy czym w gminach Płaska, Giby, Krasnopol i Sejny kanalizacji nie ma w ogóle. 

Najlepiej skanalizowane pozostaje miasto Augustów, gdzie odsetek ludności posiadającej dostęp do 

sieci kanalizacyjnej wynosi ponad 90% i jest niewiele niższy od odsetka ludności posiadającej dostęp 

do sieci wodociągowej. Pamiętać jednak należy, że na terenach o rozproszonej zabudowie budowa 

sieci kanalizacyjnej jest nieefektywna, natomiast znaczna część gospodarstw domowych z obszaru 

posiada przydomowe oczyszczalnie ścieków.  

Na terenie obszaru praktycznie nie istnieje sieć gazowa. Niewielkie jej odcinki wybudowano 

jedynie w mieście i gminie Augustów, gminie Płaska, gminie Giby, gminie Sejny, gminie Bakałarzewo 

i gminie Filipów. 

Tabela 34. Korzystający z infrastruktury sieciowej w 2012 r. (%). 

JST wodociąg kanalizacja gaz 

Miasto Augustów  92,8 90,2 0,1 

Gmina Augustów 80,1 5,5 0,1 

Gmina Bargłów Kościelny 88,8 12,3 0,0 

Gmina Nowinka  70,3 36,4 0,0 

Gmina Płaska 89,1 0,0 0,3 

Gmina Rajgród  44,0 23,7 0,1 

Miasto Sejny 98,7 75,1 0,0 

Gmina Giby 65,5 0,0 0,0 

Gmina Krasnopol 33,4 0,0 0,0 

Gmina Puńsk 94,5 28,7 0,0 

Gmina Sejny  64,8 0,0 0,1 

Gmina Bakałarzewo 72,3 21,0 0,1 

Gmina Filipów 72,3 16,5 0,1 

Gmina Jeleniewo  90,4 20,8 0,0 

Gmina Przerośl 77,0 17,9 0,0 

Gmina Raczki 81,0 38,3 0,0 

Gmina Rutka-Tartak 93,8 20,0 0,0 

Gmina Suwałki 78,4 30,5 0,0 

Gmina Szypliszki 74,6 20,7 0,0 

Gmina Wiżajny 71,4 28,4 0,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

W sumie w 2012 r. na terenie obszaru długość czynnej sieci wodociągowej wynosiła 

2 484,5 km, korzystało zaś z niej 89 974 osoby. Sieć kanalizacyjna o długości 384 km obsługiwała 

45 878 osób, z czego ponad 60% stanowili mieszkańcy miasta Augustów. Ze względu na fakt, że 

w ostatnim okresie w miastach i gminach obszaru prowadzone były liczne inwestycje w rozbudowę 

infrastruktury sieciowej, można spodziewać się, że w najbliższym czasie prezentowane wskaźniki 

kształtować się będą bardziej korzystnie. Jest to szczególnie ważne w przypadku sieci kanalizacyjnej, 

której brak prowadzi do powstania licznych zagrożeń dla środowiska. 

Tabela 35. Długość infrastruktury sieciowej oraz liczba osób z niej korzystającej w 2012 r. 

JST 
długość czynnej 

sieci 
wodociągowej 

korzystający z 
sieci 

wodociągowej 

długość czynnej 
sieci 

kanalizacyjnej 

korzystający z 
sieci 

kanalizacyjnej 

Miasto Augustów  79,0 28 604 88,4 27 785 
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JST 
długość czynnej 

sieci 
wodociągowej 

korzystający z 
sieci 

wodociągowej 

długość czynnej 
sieci 

kanalizacyjnej 

korzystający z 
sieci 

kanalizacyjnej 

Gmina Augustów 216,3 5 533 6,3 382 

Gmina Bargłów Kościelny 224,1 5 149 9,4 714 

Gmina Nowinka  91,6 2 089 44,8 1 082 

Gmina Płaska 73,9 2 306 - - 

Gmina Rajgród  112,5 2 402 9,1 1 296 

Miasto Sejny 14,0 5 568 11,4 4 234 

Gmina Giby 68,3 1 917 - - 

Gmina Krasnopol 44,7 1 322 - - 

Gmina Puńsk 167,8 4 073 9,8 1 235 

Gmina Sejny  165,1 2 678 - - 

Gmina Bakałarzewo 121,7 2 225 35,9 646 

Gmina Filipów 144,4 3 273 7,1 746 

Gmina Jeleniewo  150,0 2 858 31,1 659 

Gmina Przerośl 115,7 2 354 3,0 549 

Gmina Raczki 151,6 4 918 14,3 2 326 

Gmina Rutka-Tartak 81,1 2 317 10,8 494 

Gmina Suwałki 232,0 5 685 82,0 2 214 

Gmina Szypliszki 97,2 2 944 9,3 816 

Gmina Wiżajny 133,5 1 759 11,3 700 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Mieszkalnictwo 

Wg danych GUS w 2012 r. w obrębie analizowanego obszaru znajdowało się 25 568 budynków 

mieszkalnych. Były to przeważnie domy jednorodzinne. Rozkład budynków mieszkalnych 

w poszczególnych miastach i gminach obszaru przedstawia Tabela 36. 

Tabela 36. Liczba budynków mieszkalnych w 2012 r. 

JST ogółem 

Miasto Augustów  4241 

Gmina Augustów 1697 

Gmina Bargłów Kościelny 1398 

Gmina Nowinka  939 

Gmina Płaska 1051 

Gmina Rajgród  1377 

Miasto Sejny 752 

Gmina Giby 975 

Gmina Krasnopol 1342 

Gmina Puńsk 1117 

Gmina Sejny  1258 

Gmina Bakałarzewo 791 

Gmina Filipów 1184 

Gmina Jeleniewo  873 

Gmina Przerośl 824 
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JST ogółem 

Gmina Raczki 1377 

Gmina Rutka-Tartak 654 

Gmina Suwałki 2104 

Gmina Szypliszki 1031 

Gmina Wiżajny 583 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Liczba mieszkań w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych wynosiła 35 415, a przeciętna 

powierzchnia użytkowa mieszkania 93,5 m2. Najwyższe wartości wskaźnik ten osiągał na obszarach 

wiejskich, gdzie dominuje budownictwo jednorodzinne, najniższe zaś w miastach. Najwięcej mieszkań 

na 1000 mieszkańców notowano w gminie Płaska, gdzie najwyższą wartość przyjmował również 

wskaźnik przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkania przypadającej na jedną osobę. Odwrotna 

sytuacja miała miejsce w gminie Bargłów Kościelny, gdzie oba wskaźniki kształtowały się najmniej 

korzystnie wśród analizowanych miejscowości.  

Tabela 37. Wskaźniki dla mieszkalnictwa w 2012 r. 

JST mieszkania 

przeciętna 

powierzchnia 

użytkowa 1 

mieszkania 

przeciętna 

powierzchnia 

użytkowa 

mieszkania na 1 

osobę 

mieszkania na 

1000 

mieszkańców 

Miasto Augustów  10 764 70,7 24,7 349,4 

Gmina Augustów 1 758 102,1 26,0 254,6 

Gmina Bargłów Kościelny 1 378 94,7 22,5 237,6 

Gmina Nowinka  971 96,9 31,7 326,7 

Gmina Płaska 1 107 83,7 35,8 427,6 

Gmina Rajgród  1 668 91,5 27,9 305,3 

Miasto Sejny 1 988 71,8 25,3 352,4 

Gmina Giby 1 033 96,6 34,1 352,9 

Gmina Krasnopol 1 400 91,4 32,4 354,0 

Gmina Puńsk 1 193 108,3 30,0 276,9 

Gmina Sejny  1 319 100,3 32,0 319,2 

Gmina Bakałarzewo 888 94,5 27,3 288,6 

Gmina Filipów 1 467 82,9 26,9 324,3 

Gmina Jeleniewo  882 111,8 31,2 278,9 

Gmina Przerośl 939 93,3 28,6 307,0 

Gmina Raczki 1 679 91,8 25,4 276,6 

Gmina Rutka-Tartak 684 95,2 26,4 276,9 

Gmina Suwałki 2 474 106,3 36,3 341,1 

Gmina Szypliszki 1 184 90,6 27,2 300,1 

Gmina Wiżajny 639 96,2 25,0 259,4 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Zasoby mieszkaniowe pozostające w gestii samorządów nie są duże. Nie dysponują one w ogóle 

mieszkaniami komunalnymi. W dyspozycji niektórych miejscowości pozostaje jedynie niewielka pula 

mieszkań socjalnych. Największe zasoby mieszkań socjalnych posiada miasto Augustów, jednak 

przeciętna powierzchnia użytkowa tych lokali kształtuje się tu na najniższym poziomie. Największymi 
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mieszkaniami socjalnymi rozporządza gmina Raczki, jednak w jej zasobach znajdują się tylko dwa 

takie lokale. 

Tabela 38. Mieszkania socjalne w miastach i gminach obszaru w 2012 r. 

JST mieszkania 
powierzchnia 

użytkowa mieszkań 

przeciętna powierzchnia 

użytkowa mieszkań 

Miasto Augustów  46 1 251 27,2 

Gmina Bargłów Kościelny  12 481 40,1 

Gmina Nowinka  6 267 44,5 

Gmina Puńsk  7 388 55,4 

Gmina Filipów  3 123 41,0 

Gmina Jeleniewo  2 45 22,5 

Gmina Raczki  2 114 57,0 

Gmina Wiżajny  11 300 27,3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Rok rocznie władze lokalne jednostek samorządów terytorialnych wydają pozwolenia na budowę 

zarówno na mieszkaniową zabudowę jednorodzinną, jak również na liczne budynki komercyjne 

i użytkowe. Liczbę mieszkań oddanych do użytku w ostatnich latach przedstawia Wykres 8 

Wykres 8. Mieszkania oddane do użytkowania w latach 2009-2013. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

Tendencje spadkowe w liczbie mieszkań oddawanych do użytku na terenie LGR odwróciły się 

w 2012 roku. W 2013 roku zarejestrowano 8 mieszkań więcej oddanych do użytku niż w roku 

wcześniejszym. 
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Tabela 39. Mieszkania oddane do użytkowania według form budownictwa w 2012 roku. 

Specyfikacja 

Mieszkania 

ogółem 

w tym budownictwo 

spółdzielcze 
przeznaczone na 

sprzedaż lub wynajem 
indywidualne 

Województwo  podlaskie 4 525 68 2 180 2 163 

Podregion suwalski 520 – 105 415 

augustowski 122 – – 122 

sejneński 46 – – 46 

suwalski 113 – 2 111 

Gmina Rajgród 11 – – 11 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Białymstoku. 

Pośród mieszkań oddawanych do użytku dominowały mieszkania indywidualne – najwięcej, bo 

aż 415, powstało w powiecie augustowskim, gdzie oddano do użytku również 68 mieszkań 

spółdzielczych oraz 105 mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem. Trudno jest 

scharakteryzować jednoznacznie dynamikę odnoszącą się do liczby oddawanych mieszkań na terenie 

LGR. Wielkość ta jest determinowana poprzez wiele czynników zarówno lokalnych jak i kształtowanych 

na poziomie całego kraju. Do głównych czynników należą: aktywność gospodarcza mieszkańców, 

trendy gospodarcze i  dostępność źródeł finansowania. Rosnąca liczba mieszkań  świadczy o wzroście 

poziomu życia mieszkańców. 

 

2.4.3. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 

Położenie fizycznogeograficzne i rzeźba terenu 

Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym Polski według Kondrackiego, teren którego 

dotyczy niniejsze opracowanie położony jest w granicach następujących jednostek: 

 prowincja:    Niż Wschodniobałtycko-Białoruski 

 podprowincja:    Pojezierza Wschodniobałtyckie 

 makroregion:   Pojezierze Mazurskie 

 mezoregion:   Pojezierze Ełckie 

 makroregion:   Pojezierze Litewskie 

 mezoregion:   Pojezierze Zachodniosuwalskie 

 mezoregion:  Pojezierze Wschodniosuwalskie 

 mezoregion:  Równina Augustowska 

 podprowincja:    Wysoczyzna Podlasko-Białoruska 

 makroregion:   Nizina Północnopodlaska 

 mezoregion:   Kotlina Biebrzańśka 
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 mezoregion:  Wzgórza Sokólskie 

 

Rzeźba terenu powiatu suwalskiego została ukształtowana przez ostatnie zlodowacenie Wisły, 

które rozpoczęło się około 80 tys. lat temu. Lądolód w trakcie trwania zlodowacenia Wisły dwukrotnie 

nasuwał się na tereny, które obecnie należą do powiatu suwalskiego. 

Obszar, który zajmowany był przez ostatni lądolód pokrywa się z obszarami dzisiejszych 

pojezierzy. Charakterystycznych elementem krajobrazu młodoglacjalnego są właśnie jeziora. Drugim 

elementem są głębokie rynny lodowcowe, które utworzone zostały pod lodem w trakcie transgresji 

lądolodu. Rynny te często zajęte są dziś przez jeziora lub rzeki. Trzecim elementem krajobrazu 

młodoglacjalnego są tzw. „oczka polodowcowe", które stanowią niewielkie zagłębienia bezodpływowe, 

czasem wypełnione wodą. Powstały one głównie w wyniku wytapiania się brył martwego lodu, 

tj. lodu, który utracił kontakt z lądolodem. 

Główną część obszaru powiatu augustowskiego obejmuje Równina Augustowska. Jest to 

równina sandrowa położona na wysokości 120-190 m n.p.m. rozpoczynająca się w okolicy Suwałk na 

wysokości około 190 m i obniżającym się do około 120 m w okolicach Augustowa. Rzeźba terenu jest 

mało zróżnicowana, pokrywają ją piaski i żwiry, które zostały naniesione przez wody wypływające 

spod czoła topniejącego lodowca podczas ostatniego zlodowacenia. Charakterystycznym elementem 

dla Równiny Augustowskiej jest duża liczba jezior rynnowych. Na obszarze powiatu augustowskiego 

można ich spotkać 55. 

Powiat sejneński znajduje się w większej części (około 60-65%) na terenie Pojezierza 

Wschodniosuwalskiego. Region ten obejmuje północną część obszaru analizowanego powiatu. 

Zachodnią granicę regionu tworzy częściowo górny bieg Błędzianki i Czarnej Hańczy, natomiast 

południową – granica sandru augustowskiego. Występujące na tym pojezierzu wały morenowe mają 

ogólny kierunek z północnego-zachodu na południowy-wschód, natomiast od jeziora Wigry skręcają 

w kierunku wschodnim. Obszar występujący na północ w większości przekracza wysokość 

200 m n.p.m. i ma bardzo urozmaiconą rzeźbę terenu. Na obszarze powiatu sejneńskiego występują 

wały moren czołowych, drumliny, ozy, kemy oraz bardzo głębokie rynny. Na obszarze Pojezierza 

Sejneńskiego dominuje gliniasta i piaszczysto-gliniasta morena denna. Na pozostałym obszarze 

obecne są moreny denne faliste, pagórkowate, gliny, piaski moreny dennej. Natomiast na obszarze 

Równiny Augustowskiej powiatu suwalskiego i sejneńskiego licznie występują wytopiskowe misy 

jezior, pokrywę piaszczystą w niektórych miejscach urozmaica glina morenowa. 

Pozostała, południowa część obszaru znajduje się na terenie Równiny Augustowskiej (około 

35-40%). 

Obszar gminy Rajgród charakteryzuje się małą różnorodnością pod względem rzeźby terenu. 

W przewadze występują tu równiny sandrowe oraz równiny piasków przewianych ze słabo 

wykształconymi formami wydmowymi. We wschodniej części obszaru gminy występują moreny denne 

oraz pagórkowate formy akumulacji szczelinowej. 

 

Budowa geologiczna 

Na terenie powiatu suwalskiego skały podłoża tworzą noryty i anortozyty, wśród których 

występują rudy polimetaliczne. Na terenie powiatu występują dwa polimetaliczne złoża ród żelaza na 
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głębokości ok. 900 m. Złoża te zawierają minerały, wśród których można wyróżnić: żelazo, wanad, 

tytan, a także domieszki kobaltu, niklu, miedzi i pierwiastków z grupy ziem rzadkich. 

Na skałach krystalicznych znajdują się skały osadowe powstałe w morzach wiele milionów lat 

temu. Wśród nich można wyróżnić osady kambru, permu, triasu, jury, kredy i trzeciorzędu. Stanowią 

je głównie piaskowce, iłowce, mułowce, wapienie, margle i opoki. Na głębokości około 530-800 m 

znajdują się utwory tj. granitognejsy, gnejsy, migmatyty, dioryty i lamprofiry. Bezpośrednio nad nimi 

znajdują się piaskowce i łupki kambru. Na nich z kolei zalegają margle, wapienie, iłowce, zlepieńce, 

kreda pisząca i inne skały osadowe. Wśród utworów pochodzących z trzeciorzędu są skały węglanowe 

i węglanowo-krzemionkowe o miąższości około 60-100 m – margle, opoki i gezy glaukonitowe. 

Z czwartorzędu pochodzą: piaski, gliny, mułki, żwiry, głazy i utwory zastoiskowe. 

Na obszarze powiatu sejneńskiego występują powierzchniowe utwory geologiczne takie jak: 

piaski, żwiry, głazy, a także gliny morenowe strefy marginalnej lądolodu fazy pomorskiej (przeważnie 

osady moren czołowych), gliny i piaski z głazami (osady moreny dennej), piaski i żwiry akumulacji 

rzecznolodowcowej, iły, muły i piaski akumulacji zastoiskowej oraz piaski i żwiry ozów. Ich miąższość 

przekracza 200 m. Na obszarze tym zalegają również pokłady grubego oraz drobnego kruszywa 

budowlanego. Inne surowce mineralne nie występują. 

Na terenie gminy Rajgród podłoże krystaliczne jest przeważnie budowane przez gnejsy 

i kwarcyty, znajdujące się na głębokości ponad 500 m. Praktycznie brak jest na terenie obszaru gminu 

utworów pochodzących z ery paleozoicznej. Na skałach pochodzących z ery prekambryjskiej zalegają 

utwory z jury środkowej i górnej, które są reprezentowane przez: mułowce, wapienie, iłowce, margle 

ilaste oraz piaski. Wśród utworów pochodzących z kredy środkowej występujących na obszarze gminy 

można wymienić: iłowce i mułowce, piaski kwarcytowe i glaukonitowe. Kredę górną reprezentują: 

kreda pisząca, margle, piaskowce i piaski glaukonitowe. Wyżej występują utwory trzeciorzędowe 

o zróżnicowanej miąższości (przeważnie kilkudziesięciu metrów), które znajdują się prawie na całym 

obszarze. Występujące na obszarze gminy utwory sandrowe, charakteryzuje warstwowość 

i występowanie głazików o średnicy ok. 20 cm. Piaski wydmowe stanowiące utwory eoliczne, tworzą 

pola wydmowe bądź pojedyncze wydmy na mineralnym podłożu torfowisk. 

 

Warunki hydrologiczne 

Obszar, którego dotyczy niniejsze opracowanie położony jest w zlewisku Morza Bałtyckiego. 

Wody powierzchniowe w obrębie województwa należą do dorzeczy: Wisły, Niemna i Pregoły. 

Wśród większych rzek występujących na terenie powiatu suwalskiego można wyróżnić: Czarną 

Hańczę, Marychę, Rospudę, Nettę, Szeszupę, Szelmentkę i Wizgę. Rzeka Czarna Hańcza oraz rzeki 

Marycha i Szeszupa stanowią dopływy Niemna i są w jego dorzeczu. 

Na terenie powiatu suwalskiego występują liczne jeziora. Znajduje się tu 111 jezior 

o powierzchni powyżej 1 ha, które zostały zaliczone do wód płynących, o łącznej powierzchni 6,6 tys. 

ha. Różnią się one między sobą charakterem. Występują jeziora głębokie rynnowe, takie jak Hańcza, 

jeziora morenowe o urozmaiconej linii brzegowej, które powstały na skutek wytopienia wielkich brył 

lodu, takie jak Szurpiły, Jaczno, Kojle, Pierty. Oprócz nich można również wyróżnić oczka, a także 

bardzo płytkie, zeutrofizowane i zarastające zbiorniki ulegające powolnej przemianie w torfowiska. 

Jeziorem o największej powierzchni lustra wody są Wigry, których powierzchnia jest równa 2118 ha. 

Jeziorem o największej głębokości 108,5 m jest jezioro Hańcza, które jednocześnie jest uznawane za 

najgłębsze w Polsce. Kolejne miejsca zajmują jeziora: Wigry (73 m) i Ożewo (55,5 m). 
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Na terenie powiatu augustowskiego występuje znaczna liczba naturalnych wód 

powierzchniowych w postaci jezior i rzek. Sieć hydrologiczną powiatu uzupełniają również sztuczne 

zbiorniki wodne, takie jak stawy i kanały. Wśród najważniejszych rzek występujących na terenie 

powiatu augustowskiego można wyróżnić Nettę, Rospudę, Czarną Hańczę oraz Biebrzę. 

Równina Augustowska obok Pojezierza Suwalskiego jest rejonem o największych zasobach 

wód powierzchniowych w postaci jezior na terenie województwa podlaskiego. Na obszarze powiatu 

augustowskiego znajduje się około 55 jezior, których łączna powierzchnia wynosi 4 670 ha, co stanowi 

ok. 3% całkowitej powierzchni powiatu. Do największych jezior występujących na terenie powiatu 

należą: Sajno, Dręstwo, Białe Augustowskie, Serwy oraz Wigry (którego mniejsza część znajduje się 

na terenie powiatu augustowskiego, a większa w granicach powiatu suwalskiego). Najgłębszym 

jeziorem na tym obszarze jest jezioro Busznica, którego głębokość dochodzi do 48 m.  

Sieć hydrologiczną powiatu dopełniają stawy oraz kanały. Największym i niewątpliwie 

najbardziej znanym jest Kanał Augustowski, który został zbudowany w latach 1824 – 1839. Kanał ten 

łączy dorzecza Wisły i Niemna. 

Zasoby wodne powiatu sejneńskiego tworzą wody powierzchniowe i podziemne. Sieć rzeczna 

jest słabo rozwinięta. Głównymi ciekami wodnymi są: Marycha, odcinek Czarnej Hańczy, Żubrówka, 

Gremzdówka, Czarna, Wierśnia i inne. 

Gmina Rajgród jest w całości zlokalizowana w zlewni rzeki Biebrzy. Teren ten posiada duże 

zasoby wód powierzchniowych. Najważniejszym zbiornikiem wód powierzchniowych, występującym na 

terenie gminy jest Jezioro Rajgrodzkie. Wśród rzek przepływających przez teren gminy Rajgród 

wymienić można rzeki: Legę, Jerzgnię, Ełk oraz Rzepiórkę. Na terenie gminy liczne są drobne cieki 

oraz rowy melioracyjne i kanały. 

Jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) 

W poniższej tabeli zedstawiono jednolite części wód powierzchniowych, które znajdują się na 

analizowanym obszarze 

Tabela 40. Jednolite części wód powierzchniowych znajdujące się na omawianym 

obszarze 

Nazwa JCWP 
Europejski kod jednolitej 

części wód 

Krajowy kod jednolitej 
części wód 

powierzchniowych 

Dopływ z jez. Wiżajny PLRW700018582612 RW70001858261269 

Wizga do granicy państwa PLRW700018582612 RW7000185826123 

Wigra PLPLRW8000186849 RW8000186849 

Szeszupa do Potopki z jez. Szurpiły i 
Pobondzie 

PLPLRW8000186829 RW8000186829 

Czarna Hańcza do wypływu z jeziora 

Hańcza 
PLPLRW8000186413 RW8000186413 

Rucawizna PLPLRW800018641732 RW800018641732 

Jemieliścianka PLPLRW800018641712 RW800018641712 

Marycha do Marychny z jez. Boksze, 
Sejwy, Szejpiszki 

PLPLRW800018648299 RW800018648299 

Piertanka z jez. Krzywe Wigierskie, 
Pierty 

PLPLRW80001864349 RW80001864349 
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Nazwa JCWP 
Europejski kod jednolitej 

części wód 

Krajowy kod jednolitej 
części wód 

powierzchniowych 

Hołnianka do granicy państwa PLPLRW80002566255 RW80002566255 

Rubieżanka PLPLRW80001864832 RW80001864832 

Marycha od dopł. z jeziora Zelwy do 
granicy państwa 

PLPLRW80002064875 RW80002064875 

Marycha od Marychny do dopływu z 
jez. Zelwa 

PLPLRW80002564872 RW80002564872 

Dopływ z Zaleskich PLPLRW80001864838 RW80001864838 

Wierśnianka PLPLRW80001864569 RW80001864569 

Czarna Hańcza od jez. Wigry do 
Gremzdówki włącznie 

PLPLRW80002564549 RW80002564549 

Czarna Hańcza od Gremzdówki do 
granicy państwa 

PLPLRW80002064739 RW80002064739 

Dopływ z jeziora Staw PLPLRW8000186432 RW8000186432 

Czarna Hańcza od wypływu z jeziora 
Hańcza do jeziora Wigry 

PLPLRW8000186419 RW8000186419 

Szczeberka od źródeł do Blizny bez 
Blizny 

PLPLRW200018262247 RW200018262247 

Szlamica do wypływu z jez. Szlamy PLPLRW80001864883 RW80001864883 

Czarna Hańcza od Gremzdówki do 
granicy państwa 

PLPLRW80002064739 RW80002064739 

Piecówka PLPLRW80001864729 RW80001864729 

Kanał Augustowski od stanowiska 
szczytowego i Serwianki do połączenia 
z Czarną Hańczą z jez. Mikasze 

PLPLRW800006469 RW800006469 

Dopływ z okolic gajówki Ostęp PLPLRW80001864592 RW80001864592 

Paniówka PLPLRW8000186458 RW8000186458 

Wierśnianka PLPLRW80001864569 RW80001864569 

Kalna PLPLRW800018645729 RW800018645729 

Sarnetka (Młyńska Rzeczka) PLPLRW80001864552 RW80001864552 

Serwianka PLPLRW80001864629 RW80001864629 

Blizna z jez. Blizno i Długie 
Augustowskie 

PLPLRW2000182622489 RW2000182622489 

Netta (Rospuda) od wypływu z jez. 
Bolesty do wypływu z jez. Necko ze 
Szczeberką od Blizny 

PLPLRW200020262279 RW200020262279 

Kanał Augustowski od stanowiska 
szczytowego do jeziora Necko z jez. 
Studzienicznym i Białym 
Augustowskim 

PLPLRW200002622749 RW200002622749 

Głęboka PLPLRW20001826223929 RW20001826223929 

Zelwianka PLPLRW2000182622729 RW2000182622729 

Wołkuszanka PLPLRW80001764749 RW80001764749 

Biebrza od źródeł do Kropiwnej PLPLRW200023262151 RW200023262151 

Dopływ spod m. Końce PLPLRW200017262154 RW200017262154 

Kropiwna PLPLRW200023262152 RW200023262152 
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Nazwa JCWP 
Europejski kod jednolitej 

części wód 

Krajowy kod jednolitej 
części wód 

powierzchniowych 

Sidra od Mościszanki do ujścia PLPLRW2000242621499 RW2000242621499 

Kamienna PLPLRW2000172621589 RW2000172621589 

Biebrza od Kropiwnej do Horodnianki PLPLRW200024262179 RW200024262179 

Dopływ spod Nowego Lipska PLPLRW200023262156 RW200023262156 

Lebiedzianka PLPLRW200023262169 RW200023262169 

Netta (Rospuda) - jez. Sajno PLPLRW2000252622939 RW2000252622939 

Kolniczanka z jez. Kolno PLPLRW2000172622969 RW2000172622969 

Dopływ spod Jamin PLPLRW200017262194 RW200017262194 

Olszanka (Olszaneczka) PLPLRW2000232622974 RW2000232622974 

Netta (Rospuda) od wypływu z jez. 
Necko do połączenia z Kanałem 
Augustowskim bez jez. Sajno 

PLPLRW200002622989 RW200002622989 

Turówka PLPLRW20001826229829 RW20001826229829 

Węgrówka PLPLRW2000172622984 RW2000172622984 

Bargłówka PLPLRW20001726229869 RW20001726229869 

Jaziewianka PLPLRW200023262196 RW200023262196 

Jerzgnia (Lega) od wpływu do jez. 
Selmęt Wielki do wypływu z jez. 
Dręstwo 

PLPLRW2000252626939 RW2000252626939 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://geoportal.kzgw.gov.pl 

Stan ekologiczny i potencjał ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych na 

omawianym obszarze są zróżnicowane. Na terenie powiatu suwalskiego występują JCWP o stanie 

ekologicznym bardzo dobrym, dobrym i umiarkowanym. Największa część JCWP odznacza się dobrym 

stanem ekologicznym. Na obszarze powiatu augustowskiego stan ekologiczny JCWP jest dobry bądź 

umiarkowany. Natomiast potencjał ekologiczny jest maksymalny lub dobry, a w niektórych 

przypadkach umiarkowany. Powiat sejneński odznacza się występowaniem w jego wschodniej części 

JCWP o stanie ekologicznym dobrym. Na granicy z powiatem suwalskim stan wód jest bardzo dobry. 

Na terenie gminy Rajgród sytuacja wygląda podobnie, a mianowicie stan JCWP jest umiarkowany bądź 

dobry. Stan chemiczny na całym omawianym obszarze jest dobry, jedynie w pobliżu miasta Suwałki 

i na jego terenie stan chemiczny JCWP jest poniżej stanu dobrego. Na wschodniej części omawianego 

obszaru stan JCWP oceniony został jako dobry. Natomiast we wschodniej części stan JCWP oceniony 

został jako zły, za wyjątkiem gminy Sztabin, gminy Miasta Augustów i płd-wsch części gminy 

Augustów. 

Tereny zalewowe 

Na terenie powiatów suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego zagrożone zalaniem są 

obszary zlokalizowane w dolinach większych rzek. Zagrożenie powodziowe występujące na 

omawianym obszarze przebiera głownie formę wiosennych podtopień, wywołanych gwałtownymi 

roztopami śniegu, zatorami lodowymi bądź bardzo dużymi i gwałtownymi opadami deszczu. 

Dodatkowym zagrożeniem jakie występuje w okresie wiosennym dla obiektów hydrotechnicznych, 

wśród których można wymienić: mosty, młyny, śluzy, elektrownie wodne, jest spływająca kra lodowa. 
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Lokalne podtopienia mogą być również spowodowane niewłaściwą konserwacją urządzeń 

melioracyjnych, m.in. zaniedbanymi rowami, studzienkami i przepustami melioracyjnymi. 

 

Warunki hydrogeologiczne 

Na terenie powiatów: suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego głębokość warstw 

wodonośnych na mieści się w granicach 20-150 m p.p.t. Wody o znaczeniu użytkowym pochodzą 

głównie z czwartorzędowych warstw wodonośnych, budowanych z piasków i żwirów. Poza tym wody 

podziemne można spotkać również w piaszczysto-żwirowych utworach trzeciorzędowych oraz 

węglanowych, budowanych z kredy. 

Na terenie gminy Rajgród występują trzy poziomy wodonośne, a mianowicie: piętro 

czwartorzędowe, trzeciorzędowe i kredowe. Najlepiej jak do tej pory zostało poznane piętro 

czwartorzędowe. Utwory czwartorzędowe tworzą wielowarstwowy zbiornik wód podziemnych, gdzie 

warstwy wodonośne piaszczysto-żwirowe oddzielają warstwy tworzone przez słabo przepuszczalne 

gliny zwałowe. Miąższość warstw kształtuje się na poziomie około 20-40 m. Poziom wodonośny 

znajdujący się najbliżej powierzchni odznacza się znaczną zmiennością położenia zwierciadła wody, od 

kilku do kilkunastu metrów na wysoczyźnie, do tuż pod powierzchnią w dolinach cieków. Zwierciadło 

wody jest natomiast swobodne, w niektórych miejscach może znajdować się pod niewielkim 

ciśnieniem. 

Jednolite części wód podziemnych (JCWPd) 

Zgodnie z definicją podaną w Ramowej Dyrektywie Wodnej, jednolite części wód podziemnych 

obejmują te wody podziemne, które występują w warstwach wodonośnych o porowatości 

i przepuszczalności, umożliwiających pobór znaczący w zaopatrzeniu ludności w wodę (pobór 

wynoszący średnio ponad 10 m3/d, albo zaopatrujący co najmniej 50 osób) lub przepływ o natężeniu 

znaczącym dla kształtowania pożądanego stanu wód powierzchniowych i ekosystemów lądowych. 

Znaczący przepływ wód podziemnych wg RDW to taki przepływ, którego nie osiągnięcie na granicy 

JCWPd z wodami powierzchniowymi lub ekosystemami lądowymi, powodowałoby znaczące 

pogorszenie ekologicznej lub chemicznej jakości wód powierzchniowych lub znaczną szkodę dla 

bezpośrednio zależnego od wód podziemnych ekosystemu lądowego. Na obszarze, którego dotyczy 

niniejsze opracowanie nie zostały wydzielone JCWPd zagrożone nie osiągnięciem dobrego stanu 

ilościowego wód podziemnych w 2015 roku. 

Stan JCWPd występujących na całym analizowanym obszarze został określony jako dobry. 

Stan wód w piezometrach we wszystkich badanych punktach pomiarowych został sklasyfikowany, jako 

dobry. Według klasyfikacji elementów fizykochemicznych w otworach w poszczególnych punktach 

pomiarowych wody podziemne zostały przypisane do klas: wód dobrej jakości (gmina Sejny) oraz wód 

zadowalającej jakości. O zaliczeniu wody do klasy III decydowały głównie podwyższone wartości 

wskaźników naturalnych, nie związanych z antropopresją tj. żelazo, wapń i twardość wody. 

Główne zbiorniki wód podziemnych (GZWP) 

Na terenie powiatów: suwalskiego i sejneńskiego nie występują główne zbiorniki wód 

podziemnych. Najbliżej położonym głównym zbiornikiem wód podziemnych jest GZWP 217 – Pradolina 

rzeki Biebrzy. W jego granicach pod względem hydrogeologicznym znajduje się gmina Rajgród oraz 

powiat augustowski. Wody tam występujące zalegają w utworach czwartorzędowych na głębokości 

45 m.  
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Tereny zagrożone podtopieniami 

Obszarem zagrożonym podtopieniami jest południowa granica powiatu augustowskiego, 

pokrywająca się w tym miejscu z rzeką Biebrzą. Lokalne podtopienia o nieznacznym zagrożeniu mogą 

wystąpić w obrębie akwenów wodnych, głównie Kanału Augustowskiego. 

Na terenie gminy Rajgród zagrożone podtopieniami mogą być obszary w dolinach cieków. 

Zagrożenie to wiąże się z występującym tuż pod powierzchnią zwierciadłem wody. Zwierciadło jest na 

ogół swobodne i może występować pod niewielkim ciśnieniem. 

Warunki glebowe 

Na terenie powiatu suwalskiego przeważają gleby wykształcone z utworów polodowcowych. 

Wśród nich można wymienić gleby bielicowe, brunatne, płowe, rdzawe, różne postacie gleb 

oglejonych, gleby torfowe organogeniczne oraz ich pochodne (w dolinach rzek i nieckach jezior). Na 

tym terenie największą część stanowią grunty orne zaliczane do 4, 5, 6 i 7 kompleksu przydatności 

rolniczej, od żytniego bardzo dobrego do żytniego bardzo słabego (73,0%). Wśród nich dominujące są 

kompleks 6 oraz 7, które oznaczają odpowiednio kompleks żytni słaby i żytni bardzo słaby. Kompleks 

ten reprezentowany jest przez gleby, które wytworzyły się na piaskach gliniastych lekkich, piaskach 

luźnych oraz piaskach słabo gliniastych. Gleby te odznaczają się tym, że są okresowo bądź trwale 

suche, czego przyczyną jest ich nadmierna przepuszczalność, słaba zdolność do zatrzymywania wody 

i niewielka zawartość składników pokarmowych. Gleby należące do tego kompleksu przydatności 

rolniczej zaliczane są do VIb i V klasy. Kompleks żytni bardzo dobry stanowi 27%. 

Pozostała część gruntów ornych zaliczana jest do kompleksu 1, 3 pszennego i stanowi 

21,4% całości gruntów. 1,9% tych gruntów należy do kompleksu pszennego dobrego. Natomiast 

pozostałe należą do kompleksu pszennego wadliwego. Gleby tu występujące to gleby płytkie zwięzłe, 

wytworzone z iłów, glin oraz utworów pyłowych zalegających na żwirach lub piaskach luźnych 

i płytkich rędzinach, które zalegają na zbyt przepuszczalnym podłożu. Na terenach, gdzie występują 

użytki zielone przeważają grunty zaliczane do V klasy (42,4%). Poza wymienionymi powyżej na 

obszarze tym występują również gleby marginalne o niewielkim znaczeniu dla rolnictwa, o niskiej 

bonitacji – V, VI, VIz. 

Na obszarze zajmowanym przez powiat sejneński występują gleby, które wykształcone zostały 

głównie z piasków, glin i żwirów czwartorzędowych. Są one pochodzenia lodowcowego oraz 

wodnolodowcowego. Wyróżnić można iły, mułki i piaski akumulacji zastoiskowej oraz piaski i żwiry 

ozów. W przewadze występują gleby brunatne właściwe i rdzawe oraz murszowe i torfowe. Na 

terenach zlokalizowanych w południowej części powiatu oraz na terenie gminy Płaska występują gleby 

bielicowe okresowo suche, odznaczające się niekorzystnym odczynem, wśród nich można wyróżnić: 

gleby kwaśne lub bardzo kwaśne. Na terenach zajmowanych przez grunty orne przeważają gleby klas 

IV i V, natomiast na terenach zajmowanych przez użytki zielone – gleby klas V i VI. Gminy 

zlokalizowane w południowej części powiatu sejneńskiego odznaczają się występowaniem gleb 

najsłabszych. 

Gleby powiatu augustowskiego zostały wytworzone na podłożu materiałów polodowcowych. 

Na terenie niniejszego powiatu występują grunty należące do klasy bonitacyjnej III-IV (54,2%). Brak 

jest natomiast na tym obszarze gleb należących do klasy I i II. Na terenie gminy Płaska występują 

najsłabsze gleby, gdzie 13,5% wśród użytków rolnych stanowią gleby klasy IV, natomiast pozostała 

część to gleby należące do klasy V i VI. Najlepsze gleby występują natomiast na obszarach należących 

do gminy Bargłów Kościelny, gdzie klasy III i IV stanowią 78,8% powierzchni użytków rolnych oraz na 

obszarach zajmowanych przez gminę Augustów (71,4 % gleby klas III i IV). 
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Na obszarze gminy Rajgród w przewadze występują gleby rdzawe i bielicowe, które utworzone 

zostały z piasków gliniastych, słabo gliniastych i luźnych. Na terenach podmokłych powstały gleby 

bagienne i murszowe wytworzone z torfów niskich. Na obszarze gminy Rajgród w strukturze gruntów 

ornych i sadów dominują gleby należące do klasy bonitacyjnej IV, V. Znaczną część stanowią również 

gleby należące do klasy VI. Gleby z klasy III zajmują niewielką powierzchnię, a gleb klasy III brak. Na 

terenach zajmowanych przez użytki zielone przeważają natomiast gleby klasy IV. Dużą powierzchnie 

zajmują również gleby z klasy V. W niewielkiej ilości wśród użytków zielonych występują na tym 

obszarze również gleby należące do klas: III i VI. 

 

Warunki meteorologiczne i klimat 

Obszar, którego dotyczy niniejsze opracowanie zlokalizowany jest w województwie podlaskim 

i zgodnie z regionalizacją klimatyczną E. Romera (1949) znajduje się na terenie, gdzie graniczą dwa 

typy klimatyczne, a mianowicie klimat Krainy Wielkich Dolin, a także klimat pojezierny. Klimat Krainy 

Wielkich Dolin w części wschodniej Polski cechuje się chłodną, bardziej mroźną i śnieżną zimą. Dla 

surowego klimatu pojezierzy charakterystyczne są chłodne i długie zimy, a także późne przymrozki 

wiosenne i duża wilgotność powietrza. Według regionalizacji rolniczo-klimatycznej R. Gumińskiego 

(1948) graniczą tu ze sobą dwie dzielnice klimatyczne: Dzielnica V – mazurska i Dzielnica IX – 

podlaska. 

Klimat obszaru posiada wyraźnie zaznaczone cechy kontynentalne. Charakteryzuje się dużą 

zmiennością pogody, niską temperaturą, dużą amplitudą temperatur, przewagą opadów letnich nad 

zimowymi oraz wiosennych nad jesiennymi. Wpływy kontynentalne przejawiają się częstszym niż 

w pozostałych regionach kraju napływem mas powietrza polarnego, kontynentalnego i w związku z 

tym bardziej surowymi warunkami klimatycznymi. Charakterystyczna jest długa i mroźna zima, przy 

stosunkowo ciepłym lecie. 

Średnia temperatura miesięcy zimowych jest najniższa w Polsce (poza terenami górskimi). 

Stosunkowo niska średnia temperatura roczna wynosząca ok. 7 ºC, wynika głównie z surowości zimy. 

Opady są stosunkowo niskie ok. 600 mm rocznie, z maksimum w lecie. Charakterystyczna jest duża 

liczba dni pochmurnych. Znaczna część opadów atmosferycznych występuje w postaci śniegu. Okres 

wegetacyjny jest krótki – ok. 180 – 190 dni. Krótki jest również okres bezprzymrozkowy – od 130 do 

150 dni. Wiatry występują najczęściej z kierunków południowo-zachodnich i zachodnich, osiągają 

średnią prędkość roczną 3,2 m/s. Uwarunkowania makroklimatyczne na analizowanym obszarze 

podlegają lokalnym modyfikacjom pod wpływem lasów, rzeźby terenu i dużych zbiorników wodnych. 

Zgodnie z klasyfikacją stref zawartą w „Rocznej Ocenie jakości powietrza w województwie podlaskim 

w 2013 r.” analizowany obszar znajduje się w granicach strefy podlaskiej. Wyniki klasyfikacji jakości 

powietrza dla strefy podlaskiej (kod PL2002) pod kątem ochrony zdrowia przedstawiono w tabeli 

poniżej. 
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Tabela 41. Wyniki klasyfikacji dla poszczególnych zanieczyszczeń dla strefy podlaskiej 

 SO2 NO2 CO C6H6 O3 PM2,5 PM10 Pb As Ni Cd B(a)P 

Klasa 

strefy 
A A A A A C A A A A A A 

Objaśnienia: A – poziom stężeń nieprzekraczający wartości dopuszczalnej, B – poziom stężeń 

przekraczający wartości dopuszczalne, lecz nie przekraczający wartości dopuszczalnych powiększonych 

o margines tolerancji, C - poziom stężeń powyżej wartości dopuszczalnej powiększonej o margines 

tolerancji. 

Źródło: „OCENA poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacja stref województwa podlaskiego 

w 2013 roku” 

Na opisywanym obszarze przeważający wpływ na wielkość lokalnej emisji ma tzw. emisja 

niska pochodząca z niedużych obiektów mieszkalnych, przemysłowych czy usługowych, które są 

ogrzewane indywidualnie, a podstawowym paliwem jakie się w tym celu wykorzystuje jest węgiel 

kamienny. Jego spalanie skutkuje wyższymi stężeniami zanieczyszczeń pyłu i dwutlenku siarki, 

szczególnie w sezonie grzewczym. 

Znaczącym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest także transport drogowy. Emisję 

komunikacyjną charakteryzuje stosunkowo duże stężenie tlenku węgla, tlenku azotu i węglowodorów 

lotnych, koncentracja zanieczyszczeń wzdłuż dróg, nierównomierność występowania, zależna od 

natężenia ruchu. Najważniejszymi czynnikami, które kształtują poziom tej emisji są stan techniczny 

pojazdów – szczególnie ich silników, płynność ruchu drogowego, rodzaj używanego paliwa, rodzaj 

i stan nawierzchni jezdnej. Wielkość emisji tych zanieczyszczeń systematycznie rośnie wraz ze 

wzrostem liczby pojazdów. 

Substancje, które mają największy udział w emisji zanieczyszczeń to: dwutlenek siarki, tlenki 

azotu, tlenek węgla i pyły. Pochodzą one głównie z procesów spalania energetycznego. 

Pył drobny powstaje przede wszystkim w procesach spalania energetycznego, spalania paliw 

w silnikach samochodowych, w wyniku pożarów lasów oraz w niektórych procesach przemysłowych. 

Natomiast w przypadku analizowanego obszaru jego głównym źródłem jest spalanie paliw w sektorze 

komunalno-bytowym. Udział poszczególnych frakcji w pyle emitowanym jest zróżnicowany 

w zależności od sektora gospodarki, z którego pochodzą i zależy głównie od technologii i specyfiki 

źródła oraz zastosowanych metod ochrony powietrza. Dodatkowo na stężenie tego zanieczyszczenia 

duży wpływ ma tzw. emisja wtórna niezorganizowana. 

Na analizowanym obszarze obserwuje się pozytywne trendy zmian odnośnie emisji 

zanieczyszczeń do powietrza. Wyraźnemu zmniejszeniu uległa ilość emitowanych zanieczyszczeń 

takich jak: dwutlenek siarki i pyły. Na zbliżonym poziomie utrzymuje się emisja tlenków azotu oraz 

tlenku węgla. Biorąc pod uwagę ogólny bilans emisji zanieczyszczeń, można zauważyć spadek udziału 

emisji punktowej zanieczyszczeń na rzecz emisji powierzchniowej, która obejmuje tzw. „emisję niską” 

pochodzącą z gospodarstw domowych. Na zmiany te wpływ miało przede wszystkim wykorzystywanie 

paliw o gorszej jakości, a także spalanie odpadów. 

Dzięki ograniczeniom wprowadzania zanieczyszczeń poprawie uległ stan jakości powietrza 

atmosferycznego. Ogólnie rzecz biorąc nie ma problemu z dotrzymaniem norm poziomów 

dopuszczalnych dla zanieczyszczeń gazowych z uwzględnieniem kryterium ochrony zdrowia. Jedyny 
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problem stanowią przekroczenia stężeń pyłu zawieszonego PM10. Stwierdzono również przekroczenia 

celów długoterminowych dla ozonu. 

 

Szata roślinna 

Teren powiatu suwalskiego odznacza się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi i dużą 

różnorodnością wśród szaty roślinnej. Obszar ten zaliczany jest do tzw. „Zielonych Płuc Polski" – 

północno-wschodniej części kraju charakteryzującej się najmniej przekształconym i zanieczyszczonym 

środowiskiem naturalnym. Licznie występują rośliny borealne oraz relikty polodowcowe, obecne są 

również rośliny górskie. 

Szata roślinna powiatu suwalskiego przynależy do najmłodszych w Polsce. Zaczęła się 

kształtować dopiero po ostatnim zlodowaceniu, czyli około 12-10 tys. lat temu. Roślinność odróżnia się 

więc od tej, która występuje w innych regionach. Wiąże się to z faktem, iż obszary te są wysunięte na 

północny-wschód, a także ma na nie znaczny wpływ klimat kontynentalno-arktyczny. 

Na terenach znajdujących się na północ od Suwałk występują gatunki borealne, a wśród nich 

świerk, oraz relikty polodowcowe, takie jak modrzewnica zwyczajna, mchy torfowe, wełnianeczka 

alpejska. Wiąże się to z występującym na tym obszarze klimatem, który jest bardziej ostry niż 

w pozostałych regionach powiatu. Kompleksy leśne występujące na tych obszarach są niewielkie, 

a wśród gatunków dominujące są: lasy mieszane z domieszką leszczyny, osiki, brzozy brodawkowatej 

oraz lipy. 

Teren zajmowany przez powiat suwalski stanowi północną granicę występowania jaworu, 

dębu bezszypułkowego, lipy szerokolistnej, buku, jarząbu brekinia, jodły, cisu i modrzewia. Wśród 

roślinności powiatu wyróżnić można około 1000 gatunków roślin naczyniowych, a wśród nich około 

100 gatunków rzadkich, bądź bardzo rzadkich, podlegających ochronie całkowitej lub częściowej. 

Wśród nich można wymienić m.in. lilię złotogłów, sasankę łąkową, storczyki, widłaki, wawrzynka 

wilczełyko, storczyki, grążela żółtego oraz zawilca wielokwiatowego. Na obszarze tym obecnych jest 

również około 200 gatunków mchów i wątrobowców, a także 300 gatunków porostów. 

Tereny południowe i południowo-wschodnie powiatu zajmowane są przez bory mieszane 

sosnowo-świerkowe. Wśród gatunków drzew można spotkać również dęby, brzozy, leszczyny. Na 

grądach porasta często las mieszany składający się z dębu szypułkowego, lipy drobnolistnej, jesionu, 

grabu oraz świerka. W poszyciu dominuje leszczyna i wiciokrzew. 

Na terenie powiatu augustowskiego oraz częściowo suwalskiego występuje Puszcza 

Augustowska, która obejmuje swoim zasięgiem centralną i północną jego część. Puszcza stanowi 

istotny korytarz migracyjny dla leśnych gatunków flory i fauny, który łączy lasy Europy Środkowej 

i Wschodniej. Lasy Puszczy Augustowskiej są typu subborealnego i stanowią jeden z większych 

kompleksów leśnych na występujących na terenie Polski. Jest to fragment korytarza ekologicznego 

o randze międzynarodowej KPn – Korytarza Północnego, łączącego Puszczę Augustowską, Knyszyńską 

i Białowieską z Cedyńskim Parkiem Krajobrazowym. Obszary te pełnią funkcję ostoi dla wielu 

zagrożonych gatunków. Na terenie powiatu augustowskiego występuje większa część Puszczy 

Augustowskiej (około 70%). Sam powiat charakteryzuje się występowaniem dużej powierzchni 

zajmowanej przez obszary leśne – około 79 000 ha. 

Powierzchnia powiatu sejneńskiego zajmowana przez użytki zielone wynosi około 11 500 ha. 

Spośród siedlisk leśnych występujących na terenie powiatu można wyróżnić: łęgi, grądy  oraz siedliska 
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pobagienne. Powierzchnia zajmowana przez grunty leśne wynosi około 37 tys. ha, z czego około 

36 tys. ha zajmuje powierzchnia lasów. 

Na terenie gminy Rajgród lasy zajmują około 30% całkowitej powierzchni gminy. W strukturze 

lasów przeważają bory świeże i bory mieszane świeże, gdzie występującym najczęściej gatunkiem jest 

sosna. Poza wymienionymi powyżej gatunkami w strukturze leśnej można spotkać również lasy 

siedlisk bagiennych, a wśród nich gatunkami dominującymi są: olsy oraz bory mieszane z brzozą 

i olszą. Na niedużych powierzchniach usytuowanych w pobliżu jezior oraz na obrzeżach dolin spotkać 

można lasy mieszane o zróżnicowanym składzie gatunkowym. 

Na omawianym obszarze występują siedliska i gatunki mające duże znaczenie dla Wspólnoty, 

do ochrony których Polska została zobowiązana wstępując do Unii Europejskiej. W tym celu zostały 

utworzone Obszary Specjalnej Ochrony Siedlisk w ramach obszarów Natura 2000. 

Na terenie obszaru Ostoi Suwalskiej znajduje się 13 siedlisk, które zostały wymienione 

w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej, a także 2 gatunki roślin i 11 gatunków zwierząt z Załącznika II 

tej dyrektywy. Obszar ten wyróżna się również dużą różnorodnością flory. Występuje tu 650 gatunków 

roślin naczyniowych, wśród których 34 znajdują się pod ochroną. Jest to jedyne w Polsce stanowisko 

glonu Chara strigosa. 

Dużą różnorodnością siedlisk odznacza się również obszar Doliny Górnej Rospudy. Występuje 

tu 14 typów siedlisk Natura 2000, zarówno wodnych, mokradłowych, jak i leśnych oraz zajmowanych 

przez zbiorowiska trawiaste, które w niektórych przypadkach reprezentowane są przez kilka podtypów. 

Największym walorem pod względem przyrodniczym są lasy i bory bagienne, siedliska wodne, 

torfowiska nieleśne, w tym soligeniczne, a także murawy kserotermiczne. Na obszarze tym spotkać 

można populacje czterech gatunków roślin wymienionych w II Załączniku do Dyrektywy Siedliskowej. 

Ponadto Dolina Górnej Rospudy stanowi ostoję dla 14 gatunków uwzględnionych na Czerwonej Liście 

Roślin i Grzybów Polski i/lub w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin oraz 33 gatunków, które w Polsce są 

objęte ścisła ochroną lub zagrożone wyginięciem w regionie północno-wschodnim. Obszar ten stanowi 

jedyny teren występowania w zachodniej części Suwalszczyzny lipiennika i sierpowca. 

Istotną rolę jako ostoja siedlisk i gatunków wymienionych w Załącznikach Dyrektywy 

Siedliskowej pełni Dolina Szeszupy. Obszar ten odgrywa znaczącą rolę w ochronie trzech gatunków 

wymienionych w Załączniku I, a mianowicie: lasów łęgowych, występujących w rzadko spotykanej 

formie źródliskowych lasów olszowych, torfowisk alkalicznych oraz rzek włosienicznikowych. Wśród 

pozostałych siedlisk chronionych istotne są również jeziora, które na obszarze tym są bardzo 

zróżnicowane, od zbiorników z podwodnymi łąkami ramienicowymi, poprzez typowe jeziora 

eutroficzne, do otoczonych torfowiskami oczek wykazujących niektóre właściwości jezior 

dystroficznych. 

Torfowiska Gór Sudawskich odgrywają bardzo istotną rolę dla ochrony pełnego zróżnicowania 

siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Pierwszorzędną rolę odgrywają 

specyficzne postaci torfowisk przejściowych. Stwierdzono tu występowanie aż 20 gatunków ujętych na 

Czerwonej Liście Roślin i Grzybów Polski oraz w Polskiej Czerwonej Księdze. Spotkać tu można obfite 

i pełne populacje gatunków najrzadszych, do których zaliczyć można: kukułkę bałtycką Dactylorhiza 

baltica, kukułkę Ruthego Dactylorhiza ruthei, turzycę skąpokwiatową Carex pauciflora, turzycę 

strunową Carex chordorrhiza, wełnianeczkę alpejską Baeothryon alpinum oraz wierzbę lapońską Salix 

lapponum. Znajdują się tu również bardzo dobrze zachowane płaty siedliska 7140 torfowisk 

przejściowych i trzęsawisk. Podstawową cechą, która odróżniają torfowiska występujące w Górach 

Sudawskich od płatów tego siedliska występujących w pozostałych obszarach kraju, jest wyjątkowo 
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obfitość gatunków borealnych, w tym uważanych za relikty glacjalne. Poza torfowiskami 

przejściowymi, na obszarze tej niewielkiej ostoi stwierdzono występowanie dziewięciu innych typów 

siedlisk wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej. 

Obszar Ostoi Wigierskiej wyróżnia się szczególnym bogactwem przyrodniczym. Występuje tu 

19 siedlisk wumienionych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej, a także 7 gatunków roślin 

znajdujących się w Załączniku II dyrektywy. Obszar odznacza się znaczną różnorodnością pod 

względem flory. Występuje tu 886 gatunków roślin naczyniowych, w tym 65 chronionych 

i 40 zagrożonych, 262 gatunki porostów, 38 gatunków wątrobowców oraz 141 gatunków mchów. 

Na terenie pojezierza Sejneńskiego występuje wiele rzadkich i zagrożonych ekosystemów 

wodnych, torfowiskowych i łąkowych, a także rzadkich gatunków roślin. Stwierdzono tu występowanie 

15 typów siedlisk przyrodniczych, które uznane są za cenne z europejskiego punktu widzenia i zajmują 

one około 34% powierzchni tego obszaru. Największa powierzchnia zajmowana jest przez zbiorniki 

wodne naturalne i eutroficzne, a także łąki ekstensywne. Do cennych siedlisk występujących na tym 

obszarze można zaliczyć również torfowiska wysokie, nakredowe, zasadowe, a także niskie. Jeziora 

występujące na obszarze pojezierza charakteryzują się znacznym urozmaiceniem. Zanotowano tu 

występowanie zarówno jezior z podwodnymi łąkami ramienicowymi, jak również jezior eutroficznych, 

a nawet jezior dystroficznych i zbiorników astatycznych. Praktycznie wszystkie jeziora zachowane są 

w stanie naturalnym. Wśród siedlisk torfowiskowych największa powierzchnia zajmowana jest przez 

torfowiska wysokie, w tym Bobrowe Bagno i Żeglarskie Bagno. Dość liczne są również mszarne 

torfowiska przejściowe oraz torfowiska alkaliczne z płatami roślinności mechowiskowej. Na terenie 

Pojezierza Sejneńskiego spotkać można również siedliska bagienne, wśród których można wymienić: 

bory torfowiskowe postaci źródliskowych olszyn, bagienne, sosnowo-brzozowe lasy bagienne oraz 

świerczyny na torfie. Obszar ten odgrywa istotną rolę w ochronie ciepłolubnych muraw napiaskowych. 

Na obszarze tym występuje również 6 gatunków uznanych za ważne pod względem zachowania 

europejskiej przyrody i są to m.in.: skalnica torfowiskowa, sasanka otwarta oraz lipiennik Loesela 

Liparis loeselii. Można tu spotkać również inne gatunki roślin torfowiskowych zagrożone lub wymarłe 

w pozostałych częściach Polski lub Europy. Wśród nich wymienić można relikty polodowcowe takie jak: 

wierzba lapońska, skalnica torfowiskowa i tłustosz pospolity. W obrębie obszaru stwierdzono 

występowanie 47 gatunków roślin uwzględnionych w Czerwonej Liście Roślin i Grzybów Polski, na 

„czerwonej liście” mchów oraz w Czerwonej Księdze Roślin. 

Obszar Ostoi Augustowskiej jest bogaty pod względem przyrodniczym. Występuje tu 

19 siedlisk ujętych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej, a także 7 gatunków roślin z Załącznika II 

do tej dyrektywy. Spośród zagrożonych i cennych siedlisk największy obszar zajmowany jest przez 

bagienne lasy – bagienne lasy sosnowo-brzozowe (zespół Thelypteridi-Betuletum pubescentis). 

Ponadto na terenie ostoi stwirdzono występowanie 7 gatunków roślin z Załącznika II Dyrektywy. 

Licznie występują tu również stanowiska rzadkich i zagrożonych w skali krajowej gatunków roślin 

naczyniowych, a mianowicie 35 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi i Czerwonej Listy. Obszar ten 

stanowi miejsce występowania 24 gatunków storczykowatych oraz jedyne znane w ostatnich 

dziesięcioleciach miejsce występowania w Polsce paproci Botrychium virginianum. Bogata jest również 

lichenoflora (porosty). 

Na terenie zajmowanym przez Puszczę Augustowską znajdują się siedliska wymienione 

w I Załączniku Dyrektywy Rady 92/43/EWG i zajmują ok. 12% obszaru. Spośród zagrożonych 

i cennych siedlisk największą powierzchnię zajmują lasy bagienne (siedlisko 91D0 z Załącznika I 

Dyrektywy Rady 92/43/EWG). Szczególne znaczenie wśród tego typu lasów mają bagienne lasy 

sosnowo-brzozowe (zespół Thelypteridi-Betuletum pubescentis). Teren Puszczy Augustowskiej stanowi 
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najważniejszy obszar występowania tego typu siedlisk w Polsce. Lasy te mają charakter leśnego 

torfowiska przejściowego i stanowią ważne siedlisko dla rzadkich gatunków zamieszczonych w Polskiej 

Czerwonej Księdze. Wśród rzadkich gatunków flory wymienić można turzyce - Carex loliacea 

i C. chordorhiza, reliktowe mchy - np. Helodium blandowii oraz storczyki – Malaxis monophyllos 

i Corallorhiza trifida. Dużą wartość stanowią również zagrożone ekosystemy otwartych torfowisk 

różnego typu, wodne oraz niektóre leśne na glebach mineralnych (zwłaszcza widne, subkontynentalne 

bory i lasy mieszane). Bardzo cenne są torfowiska doliny Rospudy, ale również torfowiska położone 

nad jeziorami ciągu Kanału Augustowskiego (np. Białe, Kruglak). Wśród siedlisk chronionych ważne są 

również jeziora, które są zróżnicowanie pod względem zawartości związków wapnia, zawartości 

tzw. kwasów humusowych (różne typy jezior polihumotroficznych) oraz trofii (eutroficzne, 

mezotroficzne). W niektórych występują rzadkie fitocenozy z Hydrilla verticillata, a w wodach 

bogatszych w węglan wapnia – podwodne łąki ramienicowe. W wodach Kanału Augustowskiego 

i przylegających jezior rozwijają się obfite populacje aldrowandy. W płytkich wodach torfowiskowych 

wsytępują zbiorowiska pływaczy (Utricularia minor, U. intermedia), niekiedy z udziałem rzadkich 

mszaków - np. Scorpidium scorpioides. Na terenie Puszczy Augustowskiej odnotowano występowanie 

7 gatunków roślin wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Cztery spośród nich 

odgrywa istotne znaczenie w skali kraju i są to: skalnica torfowiskowa, lipiennik Loesela, sasanka 

otwarta oraz aldrowanda pęcherzykowa. Stanowią one często najobfitsze populacje w Polsce 

(populacje lipiennika i skalnicy nad Rospudą, populacje aldrowandy w ciągu jezior Kanału 

Augustowskiego). W dużej liczebności występują tu również stanowiska rzadkich i zagrożonych w skali 

kraju gatunków roślin naczyniowych, 35 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi. Stwierdzono tu 

występowanie 24 gatunków storczykowatych. Torfowiska nad Rospudą są jedynym naturalnym 

stanowiskiem Herminium monorchisna w Polsce. W Puszczy Augustowskiej znajduje się również 

jedyne znane w ostatnich dziesięcioleciach miejsce występowania paproci – Botrychium virginianum. 

Znacznym bogactwem odznacza się lichenoflora, występuje kilka gatunków brodaczek – Usnea 

i bryoflora z licznymi reliktami glacjalnymi. Rzadkie gatunki występują najliczniej w mszysto-

turzycowych torfowiskach niskich i przejściowych, występujące wśród nich populacje wielu 

zagrożonych roślin torfowiskowych uznaje się za największe w Polsce. Do najrzadszych gatunków 

pochodzących z tej grupy należą: lipiennik Loesela, skalnica torfowiskowa, Baeothryon alpinum, Carex 

chordorrhiza, Betula humilis, Eriophorum gracile, Hammarbya paludosa, Saxifraga hirculus, Salix 

lapponum. Wszystkie spośród wymienionych gatunków należą do gatunków zagrożonych ujętych 

w Polskiej Czerwonej Księdze. Torfowiska odznaczają się bogactwem gatunków ginących bryoflory, 

a wśród nich można wyróżnić następujące gatunki:  Pseudocalliergon triforium, Paludella squarrosa 

i Meesia triquetra. Różnorodność i bogactwo flory torfowiskowej jest wynikiem różnorodności 

torfowisk, w większości przypadków nienaruszonych przez gospodarkę człowieka. Runo widnych 

borów mieszanych i lasów o charakterze świetlistej dąbrowy jest bogate w gatunki światłożądne, 

w tym wschodnioeuropejskie, po części związane ze strefą lasostepu, wśród których można wymienić: 

Pulsatilla patens, Astragalus danicus. Pozytywny wpływ na bogactwo przyrodnicze wywiera 

ekstensywna gospodarka łąkowa i pastwiskowa, która została zachowana w obrębie niektórych polan 

w Puszczy. Pozostałe tereny stanowią przede wszystkim łąki kośne oraz pastwiska i wiele z nich jest 

do dziś użytkowanych ekstensywnie przy słabo rozwiniętej sieci osadniczej. 

 

Obszary chronione, w tym Natura 2000 

Formy podlegające ochronie przyrody określa Ustawa o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 poz. 

880 z późn. zm.) i należą do nich: 
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 parki narodowe, 

 parki krajobrazowe, 

 rezerwaty przyrody, 

 obszary chronionego krajobrazu, 

 obszary Natura 2000, 

 pomniki przyrody, 

 stanowiska dokumentacyjne, 

 użytki ekologiczne, 

 zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, 

 ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. 

Obszary te mają na celu utrzymanie stabilności ekosystemów oraz procesów ekologicznych, 

a także zachowanie różnorodności biologicznej. Na obszarach tych dopuszcza się prowadzenie działań 

mających na celu zachowanie w stanie niezmienionym bądź optymalnym przyrody ożywionej 

i nieożywionej oraz krajobrazu. Na terenie obszaru, którego dotyczy niniejsze opracowanie znajdują 

się liczne obszary oraz obiekty cenne pod względem przyrodniczym, które zostały objęte ochroną 

prawną.   
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Tabela 42 przedstawia wykaz tych obiektów. Obszary Parków Narodowych oraz Parków 

Krajobrazowych na obszarze zostały przedstawiona na poniższym rysunku. 

Rysunek 6. Obszary Parków Narodowych oraz Parków Krajobrazowych na tle 

województwa podlaskiego. 

 

Źródło: www.gios.gov.pl 
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Tabela 42. Obszary podlegające ochronie przyrody na omawianym obszarze. 

Nazwa Powiat – Gmina Powierzchnia (ha) 

Parki Narodowe 

Wigierski Park Narodowy 

Powiat suwalski – Gmina 
Suwałki 

Powiat sejneński – Gmina 
Krasnopol, Gmina Giby 

Powiat augustowski – Gmina 
Nowinka 

15 053,60 

Biebrzański Park Narodowy Powiat augustowski 592,23 

Parki Krajobrazowe 

Suwalski Park 

Krajobrazowy 

Powiat suwalski – Gmina 

Jeleniewo, Gmina Wiżajny, 
Gmina Rutka-Tartak 

6 284,00 

Rezerwaty Przyrody 

Jezioro Hańcza Powiat suwalski 305,20 

Głazowisko Bachanowo nad 

Czarną Hańczą 
Powiat suwalski 0,98 

Głazowisko Łopuchowskie Powiat suwalski 16,06 

Rutka Powiat suwalski 49,06 

Ruda Powiat suwalski 3,38 

Cmentarzysko Jaćwingów Powiat suwalski 4,12 

Brzozowy grąd 
Powiat augustowski, Gmina 
Miasto Augustów 

0,08 

Stara Ruda 
Powiat augustowski, Gmina 
Miasto Augustów 

83,15 

Jezioro Kolno 
Powiat augustowski, Gmina 

Miasto Augustów 
269,26 

Kuriańskie Bagno 
Powiat augustowski, Gmina 

Płaska 
1 713,62 

Mały Borek 
Powiat augustowski, Gmina 

Płaska 
90,53 

Perkuć 
Powiat augustowski, Gmina 

Płaska 
209,82 

Starożyn 
Powiat augustowski, Gmina 
Płaska 

298,43 

Jezioro Kalejty 
Powiat augustowski, Gmina 
Płaska, Gmina Nowinka 

740,67 

Tobolinka Powiat sejneński, Gmina Giby 4,62 

Ostoja bobrów Marycha 
Powiat sejneński, Gmina 
Krasnopol 

207,85 

Bobruczek Powiat sejneński, Gmina Puńsk 1,30 
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Nazwa Powiat – Gmina Powierzchnia (ha) 

Łempis Powiat sejneński, Gmina Sejny 132,21 

Pomorze Powiat sejneński, Gmina Sejny 20,50 

Kukle Powiat sejneński, Gmina Sejny 354,41 

Czapliniec – Bełda 
Powiat grajewski, Gmina 

Rajgród 
11,58 

Czerwone Bagno 

Powiat grajewski, Gmina 

Rajgród (nieznaczny płn-zach 
fragment obszaru) 

11 629,75 

Obszary chronionego krajobrazu 

Obszar chronionego 
krajobrazu Puszcza i jeziora 

Augustowskie 

Powiat suwalski 

Powiat sejneński – Gmina Giby 
65 475,00 

Obszar chronionego 

krajobrazu Pojezierze 
północnej Suwalszczyzny 

Powiat suwalski 39 510,00 

Obszar chronionego 

krajobrazu Dolina Rospudy 
Powiat suwalski 25 250,00 

Obszar chronionego 

krajobrazu Dolina 
Błędzianki 

Powiat suwalski 3 550,00 

Obszar chronionego 

krajobrazu Pojezierze 
Sejneńskie 

Powiat sejneński – Gmina 

Puńsk, Gmina Krasnopol, Gmina 
Sejny, Gmina Giby 

37 880,00 

Obszar chronionego 
krajobrazu Pojezierze 

Rajgrodzkie 

Powiat grajewski, Gmina 

Rajgród 
12 027,00 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Obszary Natura 2000 

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest systemem ochrony zagrożonych składników 

różnorodności biologicznej występujących na kontynencie europejskim. System ten jest spójny na 

terenie wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej zarówno pod względem metodycznym, jak 

i organizacyjnym. 

Na sieć Natura 2000 składają się następujące typy obszarów: 

 obszary specjalnej ochrony siedlisk (SOO), 

 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO). 

Sieć obszarów Natura 2000 na obszarze, którego dotyczy niniejsze opracowanie na tle 

województwa podlaskiego, została przedstawiona na poniższym rysunku. 
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Rysunek 7. Obszary Natura 2000 na tle województwa podlaskiego.  

 
Źródło: www.gios.gov.pl 

Na omawianym obszarze znajduje się 10 obszarów należących do Europejskiej Sieci 

Ekologicznej Natura 2000. 

Wśród specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO) można wyróżnić następujące: 

 Jeleniewo (PLH200001), 
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 Ostoja Suwalska (PLH200003), 

 Dolina Górnej Rospudy (PLH200022), 

 Torfowiska Gór Sudawskich (PLH200017), 

 Pojezierze Sejneńskie (PLH200007S), 

 Ostoja Wigierska (PLH 200004), 

 Ostoja Augustowska (PLH 200005), 

 Dolina Biebrzy (PLH 200008). 

Do obszarów specjalnej ochrony ptaków znajdujących się na omawianym obszarze należą: 

 Puszcza Augustowska (PLB 200002) – zaliczana do typu J, co oznacza, że częściowo 

przecina się z SOO, 

 Ostoja Biebrzańska (PLB 200006) – zaliczana do typu F, co oznacza, że obszar ten 

zawiera w sobie całkowicie SOO. 

 

2.5. PROBLEMY I POTRZEBY OBSZARU LSROR „POJEZIERZE SUWALSKO-

AUGUSTOWSKIE” W OCZACH JEGO MIESZKAŃCÓW – WYNIKI BADANIA 

ANKIETOWEGO 

Badania jakości życia na obszarze objętym LSROR wykonane zostały w oparciu o internetowe 

badanie ankietowe przeprowadzone w dniach 1 lipca 2014 r. – 31 września 2014 r. Ankietyzacja 

przeprowadzona została na podstawie ustandaryzowanego formularza zamieszczonego na stronie 

internetowej, do której link podany został na stronach urzędów miast i gmin zaangażowanych 

w budowę Stowarzyszenia. W badaniu wzięli udział mieszkańcy gmin: Szypliszki, Filipów, Wiżajny, 

Sejny, Jeleniewo, Giby, Nowinka i Rutka-Tartak oraz miasta Augustów i Suwałki, gdyż nie wszystkie 

zaproszone samorządy umieściły odsyłacze do ankiety na swoich stronach, a w niektórych 

przypadkach po zamieszczeniu nie spotkały się one z odzewem. 

Celem badania było uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące jakości życia na obszarze, 

podstawowe potrzeby i problemy mieszkańców oraz preferowane kierunki rozwoju w ramach realizacji 

instrumentu Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. 

Ankietę wypełniło w sumie 60 osób z obszaru objętego badaniem, co nie stanowi grupy 

reprezentatywnej, daje jednak ogólny obraz nastrojów i potrzeb mieszkańców, stanowi również cenne 

uzupełnienia analizy społeczno-gospodarczej sporządzonej na podstawie danych statystycznych.  

Charakterystyka próby 

W grupie badanych osób przeważały kobiety, których udział wyniósł 57%, w stosunku do 43% 

udziału mężczyzn. Wśród badanych dominowały osoby młode i w średnim wieku. Ogółem osoby 

w przedziale wiekowym 26-55 lat stanowiły 75% badanych.  
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Wykres 9. Podział badanych ze względu na grupy wiekowe. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania „Jakość życia na obszarze objętym 

LSROR”, WYG Consulting 2014. 

Zdecydowana większość, bo aż 78,33% badanych legitymowało się wykształceniem wyższym, 

co w zestawieniu z wiekiem badanych i ich sytuacją zawodową miało znaczący wpływ na wyniki 

badania. Wykształcenie średnie posiadało 20% ankietowanych. W badaniu wzięła też udział jedna 

osoba z wykształceniem podstawowym. Sytuację zawodową osób biorących udział w badaniu 

przedstawia Wykres 10. 

Wykres 10. Sytuacja zawodowa.  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania „Jakość życia na obszarze objętym 

LSROR”, WYG Consulting 2014. 

Najważniejszym rynkiem pracy dla osób ankietowanych pozostaje miasto Suwałki, gdzie 

zatrudnienie znalazło blisko 45% pracujących. W mieście Augustowie pracuje lub prowadzi swoją 
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działalność 15% badanych. Pozostałe osoby aktywne zawodowo pracują lub prowadzą działalność 

w mniejszych gminach obszaru, przeważnie w miejscu zamieszkania.  

Dla 60% badanych miejsce obecnego zamieszkania nie jest pierwszym, 40% mieszka 

w swojej miejscowości od urodzenia. Przekłada się to na długość zamieszkiwania na danym obszarze, 

którą obrazuje Wykres 11. 

Wykres 11. Długość życia w obecnym miejscu zamieszkania. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania „Jakość życia na obszarze objętym 

LSROR”, WYG Consulting 2014. 

 

Wyniki badania 

Pytani o ogólną ocenę jakości życia na obszarze LSROR ankietowani mieszkańcy najczęściej 

wskazywali na środek skali, charakteryzując ją jako średnią. Odpowiedzi w pozostałych przedziałach 

rozkładały się mniej więcej równomiernie, z lekką przewagą po stronie wskazującej na niezadowolenie 

z jakości życia. 
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Wykres 12. Ocena jakości życia na obszarze LSROR. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania „Jakość życia na obszarze objętym 

LSROR”, WYG Consulting 2014. 

Analizę poszczególnych elementów budujących warunki życia przeprowadzono dla całego 

obszaru zbiorczo, pomimo że w poszczególnych miejscowościach mogą występować niewielkie różnice 

w ocenie. Pytani o nie ankietowani najwyżej oceniali dostęp do terenów zielonych, dostęp do 

Internetu, dostęp do placówek handlowych oraz dostęp do przedszkoli. Najniżej ocenione zostały takie 

elementy jak: dostęp do żłobka, ścieżki rowerowe, dostęp do infrastruktury sportowej, komunikacja 

publiczna oraz stan dróg. 

Pełną ocenę prezentują poniższe wykresy. 

Wykres 13. Ocena warunków życia na obszarze LSROR. 
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ścieżki rowerowe oferta turystyczna 

  

czystość i estetyka  

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania „Jakość życia na obszarze objętym 

LSROR”, WYG Consulting 2014. 

Jeżeli chodzi o warunki życia zapewniane na obszarze objętym LSROR to, poza wymienionymi 

wyżej elementami, w większości oceniane są one na średnim poziomie. Jednak pytani o możliwości 

funkcjonowania w miejscu zamieszkania ankietowani w większości oceniali je negatywnie. 

W odniesieniu do znalezienia mieszkania odpowiedzi rozkładają się mniej więcej po równo. Ponad 

48% ankietowanych uważa to za trudne lub bardzo trudne, natomiast blisko 42% za łatwe lub bardzo 

łatwe. Najgorzej sytuacja wygląda przy poszukiwaniu zatrudnienia. Aż 80% badanych uważa, że 

znalezienie pracy w ich miejscowości jest bardzo trudne, natomiast ponad 16%, że trudne. Na pytanie 

o miejsce, w którym wg ich opinii może to być łatwiejsze, 50% badanych wskazuje Suwałki, natomiast 

ok. 20% Augustów. Zdaniem większości ankietowanych nie jest również łatwe prowadzenie własnego 

biznesu. Uważa tak blisko 80% pytanych. Niespełna 7% wskazuje, że jest to łatwe. 
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Wykres 14. Ocena możliwości funkcjonowania w miejscu zamieszkania. 

 
znalezienie mieszkania znalezienie pracy prowadzenie biznesu 

 
  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania „Jakość życia na obszarze objętym 

LSROR”, WYG Consulting 2014. 

Pytani o wskazanie najdotkliwszych problemów dotyczących obszaru, na którym żyją, 

ankietowani najczęściej wskazywali na bezrobocie. Bezpośrednio z problemem bezrobocia wiąże się 

bieda, która wg badanych również jest dosyć poważnym problemem obszaru. Zgodnie z wynikiem 

badania, ankietowani czują się bezpiecznie w miejscu zamieszkania, gdyż w ich opinii przestępczość 

nie jest powszechnym zjawiskiem. Połowa ankietowanych alkoholizm uważa za średnio istotny 

problem społeczny, natomiast dla 25% z nich jest to kwestia istotna lub bardzo istotna. Zgodnie z 

opinią mieszkańców, na obszarze nie występuje wysokie zagrożenie narkomanią. Uważa tak jedynie 

ok. 13% badanych.  

Przedstawione kategorie badani oceniali w skali od 1 do 5, przy czym ocena 1 oznaczała 

problem nieistotny, natomiast ocena 5 bardzo istotny. 

Wykres 15. Ocena istotności problemów społecznych. 
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alkoholizm narkomania przemoc w rodzinie 

   
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania „Jakość życia na obszarze objętym 

LSROR”, WYG Consulting 2014. 

Zapytani o trzy najważniejsze zmiany, które poprawiły by jakość życia w miejscowości 

zamieszkania, ankietowani na pierwszym miejscu wskazywali działania nakierowane na powstawanie 

nowych miejsc pracy i walkę z bezrobociem. W drugiej kolejności wskazano na potrzebę poprawy 

infrastruktury drogowej, a na kolejnym miejscu na konieczność budowy systemu ulg i zachęt oraz 

pomoc przedsiębiorcom i inwestorom, co bezpośrednio wiąże się z tworzeniem nowych miejsc pracy. 

Badani mając możliwość samodzielnego sformułowania pożądanych zmian udzielili 

148 wskazań, dlatego też zostały one pogrupowane tematycznie. W poniższej tabeli ujęto jedynie te, 

które pojawiały się najczęściej. Wartości procentowe nie sumują się do 100% gdyż, jak wspomniano 

wcześniej, badani mogli udzielić trzech odpowiedzi.  

Tabela 43. Pożądane zmiany w miejscowości zamieszkania. 

Wyszczególnienie % 

działania na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy oraz walka z bezrobociem 30,0% 

poprawa jakości infrastruktury drogowej (budowa i modernizacja) 18,8% 

rozwój infrastruktury i oferty turystycznej, wydłużenie sezonu turystycznego 10,0% 

wdrażanie ułatwień, ulg i zachęt dla przedsiębiorców i inwestorów 10,0% 

poprawa komunikacji, zwłaszcza w zakresie dojazdów i powrotów dzieci ze szkół 5,0% 

budowa ścieżek rowerowych 6,3% 

rozwój edukacji - podnoszenie jakości edukacji, tworzenie żłobków i przedszkoli 6,3% 

dbałość o czystość i estetykę 3,8% 

pozostałe 18,8% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania „Jakość życia na obszarze objętym 

LSROR”, WYG Consulting 2014. 

Wśród działań zdefiniowanych jako pozostałe badani wymieniali m.in. dążenie do ograniczenia 

migracji młodych ludzi, rozwój oferty kulturalnej, dbałość o walory przyrodnicze, zwiększenie 

dostępności mieszkań, poprawę dostępności opieki zdrowotnej, wdrażanie programów i szkoleń 

podnoszących kwalifikacje mieszkańców oraz zwiększenie zaangażowania i partycypacji społecznej. 

Wskazania dla trzech najważniejszych zmian, które powinny wystąpić na całym obszarze 

objętym LSROR były bardzo podobne. Nieznaczne różnice wystąpiły w rozkładzie procentowym 

odpowiedzi. W tym przypadku ankietowani znowu wskazali konieczność tworzenia nowych miejsc 

pracy oraz budowy i modernizacji infrastruktury drogowej. Większy nacisk położony został na rozwój 

oferty turystycznej i kulturalnej regionu. 
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Tabela 44. Pożądane zmiany na całym obszarze objętym LSROR. 

Wyszczególnienie  % 

działania na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy oraz walka z bezrobociem 34,4% 

poprawa jakości infrastruktury drogowej (budowa i modernizacja) 20,3% 

rozwój infrastruktury i oferty turystycznej, wydłużenie sezonu turystycznego 17,2% 

wdrażanie ułatwień, ulg i zachęt dla przedsiębiorców i inwestorów 10,9% 

poprawa komunikacji, zwłaszcza w zakresie dojazdów i powrotów dzieci ze szkół 6,3% 

rozwój edukacji - podnoszenie jakości edukacji, tworzenie żłobków i przedszkoli 7,8% 

rozwój oferty kulturalnej 6,3% 

pozostałe 19,8% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania „Jakość życia na obszarze objętym 

LSROR”, WYG Consulting 2014. 

Jako pozostałe działania zmierzające do poprawy sytuacji obszaru ankietowani wymieniali 

m.in. potrzebę promocji regionu, budowę lotniska, tworzenie ścieżek rowerowych czy budowanie 

szerokiego partnerstwa współpracy w ramach stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. 

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, poprzez który realizowane będą działania 

w ramach LSROR, to nowy instrument finansowania określonych działań przy współudziale środków 

dotacyjnych z Unii Europejskiej. Zawiera konkretny katalog przedsięwzięć, które mogą być realizowane 

z wykorzystaniem wsparcia z UE.  

Pytani o to, jakie kierunki działań powinny być podejmowane w ramach wdrażania 

mechanizmu RLKS, ankietowani wskazywali przede wszystkim na konieczność poprawy dostępu do 

zatrudnienia dla osób poszukujących pracy. Wyniki badań pozwalają na stwierdzenie, że bezrobocie 

jest wg mieszkańców największym problemem obszaru, a działania zmierzające do jego ograniczenia 

powinny stać się priorytetem dla władz lokalnych. 

Tabela 45. Wskazane kierunki działań w ramach wdrażania instrumentu RLKS. 

Kierunek działań %* 

Poprawa dostępu do zatrudnienia osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, 
w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne 
inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspierania mobilności pracowników (EFS)  

78,33% 

Działania na rzecz aktywnego włączenia, z myślą o promowaniu równych szans oraz 
aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie (EFS)  

13,33% 

Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, 
w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym (EFS)  

40,00% 

Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach 
społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do 
zatrudnienia (EFS)  

35,00% 

Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na 
obszarach miejskich i wiejskich (EFRR)  

35,00% 

Poprawa konkurencyjności głównych producentów rolnych w drodze lepszego ich 
zintegrowania z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez system zapewnienia jakości, 
dodawania wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle 
dostaw, grupy i organizacje producentów i organizacje międzybranżowe (EFRROW)  

35,00% 

Ułatwianie różnicowania działalności, zakładania i rozwoju małych przedsiębiorstw 
i tworzenia miejsc pracy (EFRROW)  

56,67% 

Zwiększenie dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na obszarach 
wiejskich oraz podnoszenie poziomu korzystania z nich i poprawianie ich jakości 

23,33% 
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Kierunek działań %* 

(EFRROW)  

Promowanie wzrostu gospodarczego, włączenia społecznego, tworzenie miejsc pracy 
oraz wspieranie mobilności na rynku pracy w społecznościach obszarów przybrzeżnych 
i śródlądowych zależnych od rybołówstwa i akwakultury (EFMR)  

23,33% 

Różnicowanie działalności związanej z rybołówstwem, również w kierunku innych 
sektorów (EFMR)  

11,67% 

* Wskazane wartości nie sumują się do 100, gdyż można było udzielić więcej niż jednej odpowiedzi. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania „Jakość życia na obszarze objętym 

LSROR”, WYG Consulting 2014. 
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3. Diagnoza potencjału rybackiego wraz z weryfikacją współczynnika 

rybackości 

Opisywany obszar znajduje się w Regionie Wodnym Środkowej Wisły i obejmuje fragmenty 

zlewni Niemna, Pregoły i Pisy. Największymi jeziorami na tym terenie są: Wigry (2099 ha), 

Rajgrodzkie (997 ha), Dręstwo (527 ha), Necko-Rospuda (527 ha), Gaładuś (592 ha), Sajno (530 ha), 

Białe Augustowskie (488 ha), Serwy (460 ha), Szelment Wielki (356 ha) i Hańcza (305 ha). Na terenie 

LGR znajduje się 277 jezior o powierzchni powyżej 1 ha, o łącznej powierzchni całkowitej 

16 024,00 ha. Reprezentują one wszystkie rybackie typy jezior, od jezior sielawowych (np. Wigry, 

Hańcza, Gaładuś) poprzez leszczowe (np. Pomorze, Necko), sandaczowe (np. Wiżajny), linowo 

szczupakowe (np. Bocznel) do jezior karasiowych. Wiele jezior połączonych jest ze sobą wodami rzek. 

Do największych należą: Czarna Hańcza (łącznie z kanałem Augustowskim), Rospuda, Szeszupa, 

Marycha, Błędzianka z Bludzią, Jegrznia i Netta. W rzekach tych bytuje m.in. pstrąg potokowy, kleń, 

jelec i szczupak, a w Rospudzie lipień. 

Skład ichtiofauny obszaru LGR wynika z naturalnego układu charakterystycznego dla strefy 

geograficznej oraz działań człowieka związanych z zarybieniami. W chwili obecnej w wodach rzek 

i jezior występują następujące gatunki ryb należące do 11 rodzin i do co najmniej 37 gatunków: 

węgorz, amur biały, karp, karaś pospolity, karaś srebrzysty, kiełb, krąp, leszcz, lin, płoć, różanka, 

słonecznica, piekielnica, strzebla potokowa, kleń, jaź, jelec, boleń, ukleja, wzdręga, koza, piskorz, śliz, 

sum, szczupak, sieja, sielawa, troć jeziorowa, pstrąg potokowy, miętus, stynka, ciernik, głowacz 

białopłetwy, głowacz pręgopłetwy, jazgarz, okoń i sandacz. Wśród ryb 8 gatunków jest objętych 

ochroną całkowitą (koza, piskorz, śliz, różanka, słonecznica, strzebla potokowa, głowacz białopłetwy 

i głowacz pręgopłetwy). Cztery gatunki: sieja, troć jeziorowa, węgorz, miętus narażone są na 

wyginięcie, a wielkość populacji trzech gatunków (stynka, sielawa, sum) o znaczeniu gospodarczym 

w latach wcześniejszych uległa znacznemu zmniejszeniu. W rybostanie dominują ryby niedrapieżne 

zwłaszcza gatunki planktonożerne. Ryby drapieżne reprezentowane są głównie przez: szczupaka, 

sandacza, suma, węgorza oraz okonia. 

Do lat 90-tych XX w., głównym administratorem rybackim jezior było Państwowe 

Gospodarstwo Rybackie oraz w niewielkim zakresie Polski Związek Wędkarski. Po przejęciu uprawnień 

właścicielskich w stosunku do wód i praw rybackich przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu 

Państwa wprowadzono przetargi na dzierżawę praw rybackiego użytkowania i od tego czasu na 

jeziorach gospodaruje wiele podmiotów rybackich, w tym podmioty prawne, nieposiadające 

osobowości prawnej oraz osoby fizyczne. Od 2006 r. w imieniu Skarbu Państwa w prawa i obowiązki 

Agencji Nieruchomości Rolnych SP z tytułu praw rybackiego użytkowania na śródlądowych wodach 

powierzchniowych wszedł z mocy prawa Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Warszawie. 

Na obszarze objętym opracowaniem Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Warszawie ustanowił 153 obwody rybackie: 

 w zlewni rzeki Czarnej Hańczy – 64, 

 w zlewni Niemna z wyłączeniem rzeki Czarnej Hańczy – 36, 

 w zlewni Węgorapy i Pisy – 20, 
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 w zlewni Biebrzy – 33. 

Obwody Rybackie oddawane są w dzierżawę zarówno osobom fizycznym, organizacjom 

związanym z rybactwem, wędkarstwem i rekreacją oraz gospodarstwom rybackim. Zgodnie z danymi 

RZGW w Warszawie na dzień 27 sierpnia 2014 r. w dzierżawie pozostawały 152 ze 153 obwodów, 

które miały ok. 276 użytkowników, w tym 10 podmiotów gospodarczych.  

Do największych podmiotów instytucjonalnych działających na obszarze zaliczyć można: 

 Polski Związek Wędkarski Zarząd Główny – Gospodarstwo Rybackie w Suwałkach, 

użytkujące 18 obwodów rybackich obszaru, 

 Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku, gospodarujący na 11 obwodach 

rybackich obszaru, 

 Gospodarstwo Rybackie Adam Skoczko, użytkujące 5 obwodów rybackich z obszaru, 

 Gospodarstwo Rybackie „Falko” Andrzej Falkowski, gospodarujące na 5 obwodach 

rybackich obszaru. 

Oszacowanie liczby osób związanych z gospodarką rybacką na terenie obszaru jest trudne, 

ponieważ część użytkowników wód nie udostępnia swoich danych, również niektóre przedsiębiorstwa 

rybackie nie udostępniają informacji na temat liczby zatrudnianych pracowników. Dlatego też, 

wykazany w opracowaniu wskaźnik rybackości może być niedoszacowany. Ze względu na brak 

aktualnych wytycznych wskaźnik rybackości wyliczony został na podstawie rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim 

powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy 

rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca 

warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój 

sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. 

Dane niezbędne do oszacowania wskaźnika prezentuje tabela. 

Użytkownicy indywidualni 266 

Użytkownicy indywidualni, którzy zgodzili się na udostepnienie danych 

osobowych 
156 

Podmioty gospodarcze 10 

Pracownicy podmiotów gospodarczych (z obszaru LSROR) 14 

Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach 10 

Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku 0 

Gospodarstwo Rybackie „Falko” Hubert Falkowski 1 

Gospodarstwo Rybackie „Falko” Andrzej Falkowski 2 

Gospodarstwo Rolne Andrzej Falkowski 1 

Andrzej Falkowski Zakład Usług Rybackich zlikwidowany* 

Gospodarstwo Rybackie Adam Skoczko brak danych 

Gospodarstwo Rybackie s.c. Z. F. Haraburda, J. Cz. Holak brak danych 

Pod Sieją Sp. z o.o. 0 
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Okręg Mazowieckiego PZW w Warszawie 0 

* Widnieje w wykazie udostępnionym przez RZGW w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2014 r. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych RZGW w Warszawie. 

Współczynnik rybackości stanowi stosunek liczby osób związanych z sektorem rybackim do 

liczby mieszkańców obszaru rybackiego. Współczynnik ten wyraża, ile osób na każdy 

1000 mieszkańców pracuje w sektorze rybackim. Liczba mieszkańców obszaru przebywających na 

pobyt stały zgodnie z danymi GUS aktualnymi na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiła 111 119 osób. 

Współczynnik rybackości kształtuje się więc następująco: 

                    

        

Współczynnik spełnia więc warunki stawiane obszarom rybackim w ww. rozporządzeniu, gdyż 

minimalny wymagany tym aktem prawnym współczynnik dla obszaru rybackiego to 0,5. 

Poszczególni użytkownicy obwodów rybackich mają w użytkowaniu po jednym lub kilku 

obwodach rybackich. Zdążają się również sytuacje, gdy jeden obwód rybacki pozostaje w dzierżawie 

u wielu użytkowników. Wpływa to na wartość współczynnika rybackości w poszczególnych 

miejscowościach obszaru. Skrajna sytuacja ma miejsce np. w gminie Giby, w której jeden obwód 

rybacki użytkowany jest przez 42 dzierżawców. Daje to gminie najwyższy współczynnik rybackości 

pośród wszystkich analizowanych jednostek. Rozkład współczynnika rybackości w poszczególnych 

miastach i gminach obszaru prezentuje poniższa tabela. 

Tabela 46. Wartość współczynnika rybackości w poszczególnych miejscowościach LSROR. 

JST wartość współczynnika 

Miasto Augustów  0,098 

Gmina Augustów 0,144 

Gmina Bargłów Kościelny 0,523 

Gmina Nowinka  0 

Gmina Płaska 0,38 

Gmina Rajgród  0,185 

Miasto Sejny 1,593 

Gmina Giby 15,84 

Gmina Krasnopol 3,323 

Gmina Puńsk 2,335 

Gmina Sejny  2,173 

Gmina Bakałarzewo 0,321 

Gmina Filipów 0,444 

Gmina Jeleniewo  3,511 

Gmina Przerośl 0 

Gmina Raczki 0 

Gmina Rutka-Tartak 0,831 

Gmina Suwałki 0,96 

Gmina Szypliszki 0,506 
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JST wartość współczynnika 

Gmina Wiżajny 4,512 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych RZGW w Warszawie. 

Wskazany powyżej współczynnik rybackości wymagał będzie weryfikacji w związku 

z planowaną zmianą metodologii wyliczania. Odpowiednie kryteria wyznaczania współczynnika określi 

Instytucja Zarządzająca dla Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze – Ministerstwo Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. Zgodnie z prowadzonymi konsultacjami, do najważniejszych danych obrazujących 

potencjał obszaru rybackiego i obszaru akwakultury zaliczono: 

 wysokość zatrudnienia w sektorze rybackim, 

 wielkość rocznej produkcji. 

Metodologia obliczania współczynnika opracowana zostanie przez MRiRW. 
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4. Identyfikacja silnych i słabych stron, szans i zagrożeń  

4.1. ANALIZA SWOT 

Analiza SWOT jest metodą, która pozwoliła na dokonanie analizy strategicznej obszaru LSROR 

w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzenno-ekologicznej. Analiza przeprowadzona została 

w oparciu o dokonaną diagnozę oraz badania własne. Przeprowadzenie analizy umożliwia 

uporządkowanie informacji uzyskanych we wcześniejszych badaniach. Posiadane informacje dzielone 

są na cztery grupy – cztery kategorie czynników strategicznych: 

 Strengths – mocne strony: wszystko to, co stanowi atut, przewagę, zaletę 

analizowanego sektora, 

 Weaknesses – słabe strony: wszystko to, co stanowi słabość, barierę, wadę 

analizowanego sektora, 

 Opportunities – szanse: wszystko to, co stwarza dla analizowanego sektora szansę 

korzystnej zmiany, 

 Threats – zagrożenia: wszystko to, co stwarza dla analizowanego sektora 

niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej. 

Posegregowane wg opisanych kryteriów informacje zapisuje się w czterodzielnej macierzy, 

w której lewa połowa zawiera dwie kategorie czynników pozytywnych, a prawa – dwie kategorie 

czynników negatywnych, zgodnie z przedstawionym schematem. Takie podejście pozwala na 

sformułowanie zaleceń do dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru, które zostaną 

przedstawione w postaci celów ogólnych i szczegółowych. 

 

Stera społeczna 

silne strony słabe strony 

 bogactwo kulturowe obszaru 

 silne więzi sąsiedzkie 

 wysoki udział osób w wieku 

przedprodukcyjnym w ogóle ludności 

 warunki do rozwoju sportów wodnych 

i aktywnego wypoczynku 

 bliskość Suwałk, jako zaplecza 

edukacyjnego i usługowego 

 niska przestępczość 

 wysoki poziom bezpieczeństwa 

 niekorzystne zmiany demograficzne 

 wysokie bezrobocie 

 bieda 

 niska aktywność społeczna 

 brak spójnej wizji rozwoju obszaru 

 mało rozbudowana baza edukacyjna 

 niedostateczna dostępność żłobków 

i przedszkoli 

 niedostateczna dostępność usług 

publicznych 

 wysoki odsetek osób korzystających 

z opieki społecznej 

 niewystarczający dostęp do infrastruktury 
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Stera społeczna 

sportowej 

 niewielka liczba ćwiczących w klubach 

sportowych 

 mała liczba mieszkań socjalnych 

szanse zagrożenia 

 podnoszenie kwalifikacji i kompetencji 

organów samorządowych 

 poprawa jakości kształcenia na wszystkich 

poziomach edukacji 

 dostosowanie kierunków kształcenia do 

potrzeb rynku pracy 

 wzrost aktywności obywatelskiej 

 doskonalenie metod promocji walorów 

przyrodniczych i kulturowych regionu 

 dostęp do funduszy unijnych 

 rozszerzenie współpracy instytucji 

społecznych, organizacji pozarządowych i 

władz lokalnych w celu realizacji wspólnych 

zadań aktywizujących mieszkańców 

 brak współdziałania JST przy 

opracowywaniu wspólnej strategii rozwoju 

społeczno-gospodarczego całego obszaru 

 silne trendy migracyjne 

 starzenie się społeczeństwa i wyludnianie 

się miejscowości 

 niewystarczające zaangażowanie 

społeczności lokalnych w rozwój obszaru 

 postępowanie procesu ubożenia 

mieszkańców 

 niewystarczające mechanizmy hamujące 

rozwój patologii społecznych 

 

Stera gospodarcza 

silne strony słabe strony 

 rozwinięte przetwórstwo drzewne i 

meblarstwo, przetwórstwo spożywcze i 

sektor usług turystycznych 

 rosnący wskaźnik przedsiębiorczości 

 tradycje rybackie 

 duże zasoby siły roboczej 

 bliskość Suwałk, jako znaczącego rynku 

pracy 

 niedostateczna liczba nowych miejsc pracy 

 niska przedsiębiorczość mieszkańców 

 niska dynamika przyrostu PKB 

 niska dynamika przyrostu nowych miejsc 

pracy 

 niedostosowanie kompetencji do potrzeb 

rynku pracy 

 niska dynamika wzrostu wynagrodzeń 

 niekorzystne warunki glebowe 

i klimatyczne dla rolnictwa 

 rozdrobnienie gospodarstw rolnych 

 brak dużych zakładów pracy 

zapewniających zatrudnienie dla lokalnej 

ludności 
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Stera gospodarcza 

 niski standard infrastruktury turystycznej 

szanse zagrożenia 

 tworzenie nowych miejsc pracy w wyniku 

wspierania przedsiębiorczości lokalnej, 

przyciągania inwestorów zewnętrznych 

 rosnące zapotrzebowanie na usługi 

turystyczne w regionach o wysokich 

walorach przyrodniczych 

 rozwój współpracy międzynarodowej w 

obszarach przygranicznych 

 dostęp do funduszy unijnych 

nakierowanych na podnoszenie 

kwalifikacji, wspieranie przedsiębiorczości 

i rozwój lokalny 

 konkurencja ze strony innych obszarów  

 niedostateczne możliwości w zakresie 

absorbcji środków z Unii Europejskiej 

 wzrost zadłużenia JST 

 przedłużające się konsekwencje kryzysu 

finansowego 

 nadmierne obciążenia fiskalne i prawne 

podmiotów gospodarczych 

 ograniczenie popytu na towary i usługi 

wynikające ze zmniejszającego się 

dochodu rozporządzalnego 

 dalsze pogłębianie się rozwarstwienia 

dochodowego pomiędzy podregionem 

suwalskim, a resztą kraju 

 

Stera przestrzenno-ekologiczna 

silne strony słabe strony 

 zwartość terytorialna obszaru 

 mało przekształcone i zanieczyszczone 

środowisko naturalne 

 wysoki udział obszarów chronionych  

 wyjątkowe walory przyrodnicze i 

krajobrazowe obszaru 

 silne struktury służące ochronie przyrody i 

krajobrazu 

 duża liczba zbiorników wodnych 

 niskie uprzemysłowienie 

 niska dostępność transportowa 

 niska jakość infrastruktury drogowej 

 brak obwodnic miast – nasilające się 

zjawisko kongestii 

 nakładanie się ruchu tranzytowego 

z ruchem lokalnym 

 niskie wyposażenie w infrastrukturę 

sieciową 

 rozproszenie osadnictwa 

 degradacja walorów krajobrazowych przez 

farmy turbin wiatrowych 

 niskie pokrycie obszaru planami 

zagospodarowania przestrzennego 

 niedostateczne zaspokojenie potrzeb 

w zakresie zbiorowego transportu 

publicznego 

 liczne obszary i obiekty wymagające 

rewitalizacji 
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Stera przestrzenno-ekologiczna 

szanse zagrożenia 

 realizacja programów budowy tras Via 

Baltica i Rail Baltica oraz modernizacji 

i rozbudowy innych dróg krajowych oraz 

połączeń kolejowych 

 wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju 

 wdrażanie programów ochrony 

różnorodności przyrodniczej 

 dostęp do funduszy UE na inwestycje 
proekologiczne i infrastrukturalne  

 rosnące zagrożenia dla środowiska 

naturalnego 

 niekorzystna polityka władz centralnych 

w odniesieniu do prowadzenia dużych 

inwestycji infrastrukturalnych 

 dalsza peryferyzacja przestrzenna 

i gospodarcza regionu 
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4.2. PODSUMOWANIE ANALIZY SWOT – BARIERY I POTENCJAŁ ROZWOJU 

Zdiagnozowane w ramach analizy SWOT mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia 

w poszczególnych sferach przenikają i nakładają się wzajemnie. Występujące zjawiska oddziałują na 

siebie, poprzez efekt synergii wzmacniając zarówno pozytywne, jak i negatywne tendencje. 

Jednocześnie, istniejące problemy mogą zostać wyeliminowane poprzez wykorzystanie szans stojących 

przed obszarem objętym LSROR. Brak działań prowadzić będzie natomiast do nasilenia się zjawisk 

negatywnych. Dlatego też, w niniejszym rozdziale dokonano podsumowania przeprowadzonej analizy 

SWOT wraz z określeniem powiązań pomiędzy poszczególnymi zaobserwowanymi zjawiskami, 

najistotniejszymi z punktu widzenia funkcjonowania obszaru i jego dalszego rozwoju. 

Podregion suwalski należy do obszarów słabo rozwiniętych gospodarczo, z wyraźnymi brakami 

w zakresie infrastruktury, o słabym zaludnieniu, z niekorzystnymi wskaźnikami demograficznymi 

i ograniczonym rynkiem pracy. Z drugiej zaś strony, jest to obszar charakteryzujący się wysokimi 

walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi i rekreacyjnymi. Bogactwo przyrodnicze i kulturowe oraz 

doskonałe warunki do wypoczynku przyciągają turystów krajowych i zagranicznych, a w wielu 

miejscowościach dochody z obsługi ruchu turystycznego istotnie wpływają na warunki życia 

mieszkańców.  

Podstawową przewagą konkurencyjną obszaru i jego potencjałem są właśnie warunki do 

rozwoju turystyki. Potencjał ten nie jest jednak w pełni wykorzystywany. Przyczynia się do tego 

m.in. niedoinwestowanie sektora turystyki. Sytuacja ta ma miejsce zwłaszcza w mniejszych gminach, 

które nie są w stanie samodzielnie prowadzić kosztownych inwestycji podnoszących ich atrakcyjność 

turystyczną. Barierą rozwoju turystycznego regionu jest również krótki sezon turystyczny ograniczony 

w zasadzie do miesięcy letnich. Oferta wydłużająca sezon turystyczny, czy pozwalająca na ciekawe 

spędzenie czasu w przypadku niepogody wciąż jest bardzo uboga. Wykorzystanie szans związanych 

z rozwojem turystyki przełoży się na tworzenie nowych miejsc pracy oraz wzrost lokalnego PKB, 

wymaga jednak działań skoordynowanych dla całego obszaru.  

Zwiększeniu ruchu turystycznego sprzyjać będzie również poprawa dostępności 

komunikacyjnej obszaru w wymiarze zarówno drogowym, jak i kolejowym. W tym aspekcie ważnymi 

przedsięwzięciami jest budowa Via Baltica i Rail Baltica. Połączenia krajowe powinny być jednak 

uzupełniane przez połączenia lokalne, zwłaszcza w ramach transportu publicznego. 

Na obszarze występują słabe warunki dla rolnictwa. Składają się na to niska klasa gleb oraz 

niekorzystny agroklimat objawiający się krótkim okresem wegetacyjnym. Gospodarstwa 

charakteryzują się znacznym rozdrobnieniem oraz niskim poziomem mechanizacji. Niska dochodowość 

działalności rolniczej nie zachęca do inwestowania w rozwój gospodarstw. Jednocześnie liczne 

i rozległe tereny chronione również warunkują możliwości rozwojowe działalności rolniczej. 

Perspektywę dla rolnictwa stanowi rozwój spółdzielni rolniczych, które w ramach współpracy mogłyby 

dostarczać produkty na rynek czy zapewniać sprzęt rolniczy, a także wdrażanie rolnictwa 

ekologicznego, jako odpowiedź na coraz większe zainteresowanie zdrową żywnością. 

Występowanie licznych akwenów wiąże się nie tylko z dobrymi warunkami do rozwoju sportów 

wodnych i turystyki wodnej, jest również impulsem do rozwoju sektora rybackiego. Długie tradycje 

rybackie oraz doświadczenia lokalnych podmiotów zajmujących się gospodarka rybacką stanowią 

potencjał tego sektora gospodarki. Jednocześnie są podstawą wzrostu dla coraz popularniejszej 

turystyki wędkarskiej. Podstawowym warunkiem, który decydować będzie o możliwościach rybackiego 
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użytkowania jezior i rzek na Pojezierzu Suwalsko-Augustowskim jest ochrona zasobów i jakości wód 

oraz zachowanie lub restytucja różnorodności i obfitości występujących gatunków. 

Ważnym elementem dla dalszego rozwoju obszaru są znaczne zasoby siły roboczej. Zjawisko 

silnie oddziałuje na sferę gospodarczą. Element ten, wraz z niższymi niż w pozostałych regionach kraju 

wynagrodzeniami, jest ważny dla potencjalnych inwestorów, którzy chcieli by rozpocząć działalność 

w regionie. Z drugiej strony wolne zasoby siły roboczej świadczą o wysokim bezrobociu, natomiast 

niskie wynagrodzenia ograniczają popyt wewnętrzny, co w połączeniu z ubóstwem jest elementem 

negatywnie oddziaływującym zarówno na sferę społeczną, jak i gospodarczą.  

Wraz z nasilającym się zjawiskiem bezrobocia sytuacja przekłada się na brak perspektyw 

ekonomicznych dla młodych ludzi, a co za tym idzie ich migrację do większych ośrodków miejskich. 

Zabuża to strukturę demograficzną obszaru, prowadząc do spadku jej liczebności i starzenia się 

społeczeństwa. Odwrócenie tej negatywnej tendencji wymaga użycia wszelkich dostępnych 

instrumentów pojawiających się w obszarze szans, zarówno w sferze społecznej, jak i gospodarczej 

oraz przestrzenno-ekologicznej. 

Barierą w rozwoju rynku pracy jest niskie uprzemysłowienie regionu, które ma jednak 

pozytywne przełożenia na warunki środowiskowe. Podregion suwalski jest jednym z najmniej 

zanieczyszczonych obszarów kraju, a występujące tu rozległe kompleksy leśne zaliczane są do 

Zielonych Płuc Polski. Zachowanie wysokich walorów naturalnych i środowiskowych pozwala na rozwój 

sektora turystycznego, tak więc w omawianym przypadku niskie uprzemysłowienie należy zaliczyć do 

silnych stron regionu.  

Specyficzne uwarunkowania społeczne, gospodarcze i przestrzenno-ekologiczne regionu 

wymagają programowania działań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. Ochrona walorów 

naturalnych i przyrodniczych staje się priorytetem, który wymaga uwzględnienia przy wdrażaniu 

przedsięwzięć rozwojowych. Degradacja środowiska naturalnego wykluczyłaby bowiem rozwój 

żywotnych dla obszaru sektorów tj. turystyki, rybactwa czy rolnictwa, ograniczając znacznie 

możliwości tworzenia nowych miejsc pracy.  

Wzmocnienie rynku pracy i walka z bezrobociem są najważniejszymi kierunkami działań 

nacelowanych na rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Jednocześnie pamiętać należy, że 

funkcjonowanie sektorów związanych z turystyką czy rolnictwem jest silnie uzależnione od pory roku, 

nie zapewni również właściwej dynamiki przyrostu miejsc pracy, gwarantującej harmonijny rozwój 

społeczno-gospodarczy. Dlatego konieczne jest podejmowanie inicjatyw zmierzających do pobudzenia 

lokalnej przedsiębiorczości, wspierania różnicowania działalności gospodarczej czy pomocy dla 

funkcjonujących podmiotów gospodarczych. Ważnym elementem zmian jest również tworzenie 

warunków i zachęt dla inwestorów i przedsiębiorców w branżach neutralnych ekologicznie. 

Warunkiem poprawy jakości życia mieszkańców, obok rozwoju rynku pracy, jest budowa 

i modernizacja lokalnej infrastruktury. Ważne jest zarówno tworzenie lepszych warunków 

transportowych (drogi, komunikacja) pozwalających na zwiększenie mobilności ludności, jak również 

poprawa dostępu do usług publicznych. Powyższe działania wraz rewitalizacją zaniedbanych miejsc 

i obiektów wpłyną pozytywnie na standard życia, rozwój funkcji społecznych w lokalnych populacjach 

oraz wzrost zaangażowania i aktywności obywatelskiej. 
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5. Określenie celów ogólnych i szczegółowych dla rozwoju obszaru 

LSROR. 

Cele ogólne i szczegółowe zostały określone na podstawie dokonanej diagnozy w trzech 

podstawowych sferach: społecznej, gospodarczej i przestrzenno-ekologicznej. Zagadnienie dalszego 

rozwoju obszaru LSROR potraktowane zostało wielopłaszczyznowo tak, aby można było bazować na 

jego mocnych stronach, nie zapominając jednocześnie o konieczności wyrównania i uzupełnienia 

zdiagnozowanych braków i potrzeb. Jednocześnie definiowanie celów odbywało się w oparciu 

o założenia instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, tak więc ograniczone zostało 

do tych, które mogą być w jego ramach osiągnięte. Rozwój obszaru w oparciu o wyznaczone cele 

zaprogramowany został tak, aby w pełni wykorzystać jego silne strony i szanse, które przed nim stoją 

oraz pozwolić na wydźwignięcie obszarów problemowych (słabych stron) i eliminację zagrożeń. 

Dlatego też wszystkie proponowane cele odpowiadają na konkretne wyzwania, które zdiagnozowane 

zostały w ramach analizy SWOT. 
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Cele ogólne i szczegółowe rozwoju obszaru są następujące:  

 Cele 
Źródło 

finansowania 

Powiązanie z analizą SWOT 

I. Podnoszenie jakości życia mieszkańców oraz promowanie włączenia społecznego 

I.1 Wspieranie i aktywizacja osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem 

 

Działania w ramach celu koncentrować się będą na udzielaniu wsparcia dla 

zidentyfikowanych grup docelowych. Będą to osoby doświadczające największych 

trudności związanych z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy, m.in. osoby 

poszukujące pierwszego zatrudnienia, osoby starsze, długotrwale bezrobotni, 

osoby niepełnosprawne czy też osoby o niskich, bądź zdezaktualizowanych 

kwalifikacjach. Aktywizacja osób bezrobotnych opierać się będzie na stosowaniu 

bardziej zindywidualizowanych usług rynku pracy dopasowanych do potrzeb osób, 

do których są kierowane. Realizowane będzie wsparcie przy aktywnym 

poszukiwaniu pracy, zdobyciu doświadczenia zawodowego oraz w zakresie 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych i ich lepszego dostosowania do rynku pracy. 

Wspierane będą również osoby chcące prowadzić własna działalność gospodarczą. 

EFS 

EFMR 

silne strony: 

 duże zasoby siły roboczej 

 rosnący wskaźnik 
przedsiębiorczości 

słabe strony: 

 niedostateczna liczba nowych 
miejsc pracy 

 niedostosowanie kompetencji 
do potrzeb rynku pracy 

 wysokie bezrobocie 
 bieda 

 niska przedsiębiorczość 

mieszkańców 
 wysoki odsetek osób 

korzystających z pomocy 
społecznej 

 brak dużych zakładów pracy 
zapewniających zatrudnienie 

dla lokalnej ludności  

szanse: 

 dostosowanie kierunków 

kształcenia do potrzeb rynku 
pracy 

 tworzenie nowych miejsc 
pracy w wyniku wspierania 

przedsiębiorczości lokalnej 
 dostęp do funduszy unijnych 

nakierowanych na 
podnoszenie kwalifikacji, 

wspieranie przedsiębiorczości 
i rozwój lokalny 

zagrożenia: 

 postępowanie procesu 

ubożenia mieszkańców, 
 przedłużające się 

konsekwencje kryzysu 
finansowego 

 nadmierne obciążenia 

fiskalne i prawne podmiotów 
gospodarczych 

I.2 Podnoszenie jakości i dostępności usług publicznych 
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 Cele 
Źródło 

finansowania 

Powiązanie z analizą SWOT 

 

Rezultatem prowadzonych działań ma być ułatwianie dostępu do wysokiej jakości 

usług świadczonych w interesie ogólnym. Realizacja tego celu odbywać się będzie 

poprzez organizację systemu poradnictwa np. prawnego, akcji zdrowotnych i 

bezpłatnych lub niskopłatnych badań, akcji edukacyjnych, systemu doradztwa  

i wsparcia w kluczowych dziedzinach. 

W ramach celu prowadzone będą również działania zmierzające do podnoszenia 

kompetencji osób pracujących w sektorze publicznym poprzez system szkoleń, 

doradztwa i wsparcia merytorycznego, które w rezultacie przekładać się będą na 

podniesienie jakości usług publicznych. 

Akcje prowadzone będą przy wykorzystaniu lokalnego potencjału i liderów 

społecznych, a także w ramach współpracy sąsiedzkiej. 

EFS 
silne strony: 

 silne więzi sąsiedzkie 

słabe strony: 

 niedostateczna dostępność 

usług publicznych 

 niska aktywność społeczna 

szanse: 

 podnoszenie kwalifikacji i 
kompetencji organów 

samorządowych 
 dostosowanie kierunków 

kształcenia do potrzeb rynku 
pracy 

 wzrost aktywności 

obywatelskiej 
 rozszerzenie współpracy 

instytucji społecznych, 
organizacji samorządowych i 
władz lokalnych w celu 

realizacji wspólnych zadań 
aktywizujących mieszkańców 

zagrożenia: 

 postępowanie procesu 
ubożenia mieszkańców 

 niewystarczające 

mechanizmy hamujące 
rozwój patologii społecznych 

I.3 Rozwój przedsiębiorczości społecznej i partycypacji obywatelskiej 

 

W celu poprawy skuteczności polityki publicznej w zakresie zwiększania 

zatrudnienia oraz zwalczania wykluczenia społecznego i ubóstwa kluczowe 

znaczenie ma rozwój sektora ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorczości 

społecznej. Włączeniu społecznemu ukierunkowanemu na zatrudnienie dla 

każdego służy tworzenie warunków do powstawania nowych podmiotów ekonomii 

społecznej (zarówno przedsiębiorstw jak i podmiotów integracji i reintegracji 

społecznej), które generują nowe miejsca pracy. Uzupełnieniem tych działań jest 

wspieranie funkcjonowania istniejących już w regionie podmiotów ekonomii 

EFS 

EFRR 

silne strony: 

 silne więzi sąsiedzkie 

 rosnący wskaźnik 

przedsiębiorczości 

słabe strony: 

 wysokie bezrobocie 

 niska aktywność społeczna 

 niska dynamika przyrostu 
nowych miejsc pracy 

 niska przedsiębiorczość 

mieszkańców 

 wysoki odsetek osób 
korzystających z pomocy 

społecznej 
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społecznej, w szczególności przedsiębiorstw społecznych i wykorzystanie ich 

potencjału w walce z wykluczeniem. 

Jako jeden z priorytetów należy wskazać również aktywizację mieszkańców celem 

wzrostu ich odpowiedzialności za sprawy lokalne. Aktywność taka może 

przejawiać się w działalności na rzecz organizacji typu NGO, wspieraniu inicjatyw 

oddolnych, braniu udziału w przedsięwzięciach i imprezach czy inicjowaniu zmian i 

aktywności służących dobru wspólnemu. Najlepszą zachętą dla mieszkańców 

będzie widoczny wpływ ich inicjatyw na zmiany zachodzące na terenie obszaru. 

szanse: 

 wzrost aktywności 
obywatelskiej 

 dostęp do funduszy unijnych 

 rozszerzenie współpracy 
instytucji społecznych, 

organizacji samorządowych i 
władz lokalnych w celu 
realizacji wspólnych zadań 

aktywizujących mieszkańców 

zagrożenia: 

 niewystraczające 
zaangażowanie społeczności 

lokalnych w rozwój obszaru 

I.4 Aktywizacja sportowa i turystyczna dzieci, młodzieży i dorosłych 

 

Cel obejmuje działania miękkie np. aktywizację sportową poprzez umożliwienie 

nieodpłatnego udziału w zajęciach sportowych ubogiej ludności, system 

stypendialne dla najzdolniejszych, szkolenia dla nauczycieli WF i trenerów, 

organizację zawodów i wydarzeń sportowych dla lokalnej ludności, zarówno dzieci 

jak i dorosłych. Ważnym elementem prowadzonych działań będzie wsparcie dla 

klubów i kółek sportowych oraz promocja dyscyplin sportowych tradycyjnie 

powiązanych z regionem. 

Rozwój oferty sportowej będzie miał nie tylko wymiar podnoszący kondycję 

zdrowotna lokalnej ludności, stanowił będzie również mechanizm pozwalający na 

zagospodarowanie czasu wolnego ludności w każdym wieku. 

EFS 

EFRR 

silne strony: 

 warunki do rozwoju sportów 
wodnych i aktywnego 

wypoczynku 
 duża liczba zbiorników 

wodnych 

słabe strony: 

 niewielka liczba osób 
ćwiczących w klubach 

sportowych 
 bieda 

 niewystarczający dostęp do 

infrastruktury sportowej 

szanse: 

 wzrost aktywności 
obywatelskiej 

 dostęp do funduszy unijnych 

zagrożenia: 

 niewystraczające 
mechanizmy hamujące 

rozwój patologii społecznych 

II Wspieranie wzrostu gospodarczego w oparciu o wykorzystanie lokalnych potencjałów 

II.1 Poprawa konkurencyjności producentów w sektorze rolno-spożywczym 

 

Działania w ramach realizacji celu koncentrować się będą na zapewnieniu lepszej 

integracji producentów z łańcuchem rolno-spożywczym w ramach systemów 

zapewniania jakości, dodawania wartości do produktów rolnych, promocję na 

rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, a także poprzez inicjowanie 

powstawania oraz wspieranie istniejących grup i organizacji producentów i 

EFRROW 

 

silne strony: 

 rozwinięte przetwórstwo 

spożywcze 

słabe strony: 

 wysokie bezrobocie 

 niekorzystne warunki 
glebowe i klimatyczne dla 

rolnictwa 
 rozdrobnienie gospodarstw 

rolnych 
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organizacji międzybranżowych. 

Wspierane będą operacje z zakresu małego przetwórstwa oraz tworzenie sieci w 

zakresie krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych oraz działań promocyjnych 

i marketingowych. 

szanse: 

 tworzenie nowych miejsc 
pracy w wyniku wspierania 

przedsiębiorczości lokalnej 
 dostęp do funduszy unijnych 

zagrożenia: 

 przedłużające się 
konsekwencje kryzysu 

finansowego 
 ograniczenie popytu na 

towary i usługi wynikające ze 
zmniejszającego się dochodu 

rozporządzalnego  

II.2 Wspieranie różnicowania działalności gospodarczej, zakładania i rozwoju małych przedsiębiorstw oraz tworzenia nowych miejsc pracy 

 

Cel obejmuje działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz inwestycje w 

infrastrukturę techniczną, okołoturystyczną, kulturalną, dziedzictwa kulturowego i 

przyrodniczego. Ukierunkowany jest na podnoszenie atrakcyjności miejscowości 

oraz tworzenie nowych możliwości dla mieszkańców. 

EFROW 

EFMR 

silne strony: 

 bogactwo kulturowe obszaru 

 warunki do rozwoju sportów 
wodnych i aktywnej rekreacji 

 mało przekształcone i 
zanieczyszczone środowisko 

naturalne 
 wyjątkowe walory 

przyrodnicze i krajobrazowe 
obszaru 

 

słabe strony: 

 wysokie bezrobocie 

 niekorzystne warunki 
glebowe i klimatyczne dla 

rolnictwa 
 rozdrobnienie gospodarstw 

rolnych 
 brak dużych zakładów pracy 

zapewniających zatrudnienie 
dla lokalnej ludności 

szanse: 

 tworzenie nowych miejsc 
pracy w wyniku wspierania 

przedsiębiorczości lokalnej 
 rosnące zapotrzebowanie na 

usługi turystyczne w 
regionach o wysokich 

walorach przyrodniczych 
 doskonalenie metod promocji 

walorów przyrodniczych i 
kulturowych regionu 

 dostęp do funduszy unijnych 

zagrożenia: 

 niewystarczające 
zaangażowanie się 

społeczności lokalnej w 
rozwój obszaru 

 konkurencja ze strony innych 
miejscowości  

 rosnące zagrożenia dla 
środowiska naturalnego 

II.3 Podnoszenie wartości produktów rybactwa 

 
Cel osiągnięty zostanie poprzez tworzenie i rozwój systemów sprzedaży 

bezpośredniej produktów rybactwa, wspieranie gospodarki stawowej oraz małego 

przetwórstwa, a także działania promocyjne. Operacje podejmowane w ramach 

EFMR silne strony: 

 tradycje rybackie 

 duża liczba zbiorników 

słabe strony: 

 wysokie bezrobocie 

 niedostateczna liczba nowych 

miejsc pracy 



Założenia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  

na obszarze LSROR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”  

w latach 2014-2020 

121 
 

 Cele 
Źródło 

finansowania 

Powiązanie z analizą SWOT 

realizacji celu przyczynią się do wzmocnienia lokalnych producentów rybackich 

oraz tworzenia nowych miejsc pracy. 

wodnych  niska przedsiębiorczość 
mieszkańców 

szanse: 

 tworzenie nowych miejsc 

pracy w wyniku wspierania 
przedsiębiorczości lokalnej 

 dostęp do funduszy unijnych 

zagrożenia: 

 przedłużające się 

konsekwencje kryzysu 
finansowego 

 ograniczenie popytu na 

towary i usługi wynikające ze 

zmniejszającego się dochodu 
rozporządzalnego  

II.4 Rozwój sektora turystycznego i podnoszenie atrakcyjności turystycznej obszaru 

 

Cel osiągnięty zostanie poprzez realizację działań z zakresu budowy oraz 

podnoszenia jakości infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej i obiektów 

małej architektury, lepszego wykorzystania miejsc noclegowych oraz podnoszenia 

ich jakości, wyznaczanie tras turystycznych i łowisk dla wędkarzy czy wspieranie 

przebranżawiania się ludności na świadczenie usług związanych z turystyką.   

Promowane będą działania polegające na budowaniu zintegrowanych ofert 

turystycznych, poszerzenia zakresu i jakości usług, budowania współpracy i 

promocji. 

EFROW 

EFMR 

 

silne strony: 

 bogactwo kulturowe obszaru 

 warunki do rozwoju sportów 

wodnych i aktywnej rekreacji 
 mało przekształcone i 

zanieczyszczone środowisko 
naturalne 

 wyjątkowe walory 

przyrodnicze i krajobrazowe 

obszaru 
 niskie uprzemysłowienie 

 duża liczba zbiorników 
wodnych 

 wysoki udział obszarów 
chronionych 

słabe strony: 

 niski standard infrastruktury 

turystycznej 
 wysokie bezrobocie 

 brak spójnej wizji rozwoju 

regionu 
 niska aktywność społeczna 

 degradacja walorów 
krajobrazowych przez farmy 

turbin wiatrowych 

szanse: 

 tworzenie nowych miejsc 
pracy w wyniku wspierania 

przedsiębiorczości lokalnej 
 rosnące zapotrzebowanie na 

usługi turystyczne w 
regionach o wysokich 

walorach przyrodniczych 
 doskonalenie metod promocji 

walorów przyrodniczych i 
kulturowych regionu 

 dostęp do funduszy unijnych 

zagrożenia: 

 niewystarczające 
zaangażowanie się 

społeczności lokalnej w 
rozwój obszaru 

 konkurencja ze strony innych 

miejscowości  

 rosnące zagrożenia dla 
środowiska naturalnego 
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III Tworzenie warunków do harmonijnego i zrównoważonego rozwoju przestrzennego  

III.1 Ochrona bogactwa przyrodniczego oraz zachowanie i restytucja zasobów ryb 

 

Cel obejmował będzie działania związane z eliminacją zagrożeń dla przyrody na 

obszarach objętymi szczególnymi formami ochrony, zabezpieczanie i 

oznakowywanie pomników przyrody wraz z elementami zagospodarowania 

edukacyjnego oraz inwestycje związane z zachowaniem różnorodności i obfitości 

zespołów ryb. Realizacja celu pozwoli na utrzymanie niepowtarzalnego charakteru 

obszaru, co przełoży się na jego zrównoważony rozwój. 

W ramach celu realizowane powinny być również zadania z zakresu budowania 

wizji zrównoważonego rozwoju regionu, przekładanej na lokalne dokumenty 

planistyczne, doskonalenia technicznych metod ochrony środowiska, inwestycji w 

zakresie rozwoju energetyki odnawialnej, gospodarki odpadami, ograniczania 

zanieczyszczeń wód i powietrza. 

EFMR silne strony: 

 tradycje rybackie 

 duża liczba zbiorników 

wodnych 
 wysoki udział obszarów 

chronionych 

słabe strony: 

 brak spójnej wizji rozwoju 

regionu 

 degradacja walorów 
krajobrazowych przez farmy 

turbin wiatrowych 

szanse: 

 wdrażanie zasad 

zrównoważonego rozwoju 
 wdrażanie programów 

ochrony bioróżnorodności 
przyrodniczej 

 dostęp do funduszy UE na 
inwestycje proekologiczne 

zagrożenia: 

 rosnące zagrożenia dla 

środowiska naturalnego 
 brak współdziałania JST przy 

opracowaniu wspólnej 
strategii rozwoju społeczno-

gospodarczego całego 
obszaru 

III.2 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej mieszkańców 

 

Realizacja celu przyczyni się do rozwiązywania problemów społeczności lokalnych 

określonych w lokalnych programach rewitalizacyjnych, bądź w innych 

dokumentach równoważnych. 

Działania rewitalizacyjne prowadzone będą na obszarach problemowych, a ich 

celem będzie wzmocnienie bezpieczeństwa, promocja integracji gospodarczej i 

społecznej, zwiększenie ładu i estetyki miejscowości, a także zapobieganie 

EFRR silne strony: 

 silne więzi sąsiedzkie 
 niska przestępczość  

 wysoki poziom 

bezpieczeństwa 

słabe strony: 

 bieda 
 niska aktywność społeczna 

 wysoki odsetek osób 

korzystających z opieki 
społecznej 

 mała liczba mieszkań 
socjalnych 

 liczne obszary i obiekty 
wymagające rewitalizacji 
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niepewności mieszkaniowej. 

Prowadzone operacje skutkować będą podniesieniem jakości życia miejscowej 

ludności. Dbałość o ład i estetykę przełoży się również na rozwój społeczny 

obszaru. Zwiększenie atrakcyjności miejscowości służyć będzie też rozwojowi 

sektora turystycznego.  

szanse: 

 wzrost aktywności 
obywatelskiej 

 dostęp do funduszy unijnych 

 rozszerzenie współpracy 
instytucji społecznych, 

organizacji pozarządowych i 
władz lokalnych w celu 
realizacji wspólnych zadań 

aktywizujących mieszkańców 

zagrożenia: 

 niewystraczające 
mechanizmy hamujące 

rozwój patologii społecznych 
 niewystarczające 

zaangażowanie społeczności 
lokalnych w rozwój obszaru 

 postępowanie procesu 
ubożenia mieszkańców 

III.3 Rozwój infrastruktury służącej świadczeniu usług dla ludności  

 

Istotnym zadaniem jest budowa i modernizacja budynków użyteczności 

publicznej, a także adaptacja na te cele istniejących budynków. Wskazane jest 

realizowanie inwestycji m.in. w placówki edukacyjne, kulturalne, sportowe, 

ośrodki służby zdrowia, urzędy i instytucje, które wpłyną na dostępność 

oferowanych przez nie usług. Wskazuje się również na potrzebę podnoszenia 

jakości istniejących placówek poprzez ich doposażenie czy wprowadzanie 

nowoczesnych rozwiązań w zakresie obsługi i komunikacji ze społeczeństwem. 

EFRR 

EFRROW 

silne strony: 

 bogactwo kulturowe obszaru 

 warunki do rozwoju sportów 
wodnych i aktywnej rekreacji 

 

 

słabe strony: 

 bieda 

 niedostateczna dostępność 
usług publicznych 

 niewystarczający dostęp do 
infrastruktury sportowej 

 niedostateczna dostępność 

żłobków i przedszkoli 
 mało rozbudowana baza 

edukacyjna 
 liczne obszary i obiekty 

wymagające rewitalizacji 

szanse: 

 poprawa jakości kształcenia 

na wszystkich poziomach 
edukacji 

 dostęp do funduszy unijnych 

 rozszerzenie współpracy 

instytucji społecznych, 
organizacji pozarządowych i 

władz lokalnych w celu 
realizacji wspólnych zadań 
aktywizujących mieszkańców 

zagrożenia: 

 niewystarczające 

zaangażowanie społeczności 
lokalnych w rozwój obszaru 
 

III.4 Poprawa dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnych i poziomu ich wykorzystywania przez społeczności lokalne 

 W ramach celu wspierane będą operacje z zakresu wykorzystania technologii 
EFRROW silne strony: 

 bogactwo kulturowe obszaru 

słabe strony: 

 bieda 
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informacyjnych w rozwoju pozarolniczych miejsc pracy, czy udostępniania 

zasobów kulturowych, przyrodniczych i turystycznych obszaru. 

 wyjątkowe walory 
przyrodnicze i krajobrazowe 

obszaru 
 wysoki udział obszarów 

chronionych  
 tworzenie nowych miejsc 

pracy w wyniku wspierania 
przedsiębiorczości lokalnej 

 

 wysokie bezrobocie 
 niedostateczna liczba nowych 

miejsc pracy 

 niska dynamika przyrostu 
nowych miejsc pracy 

szanse: 

 tworzenie nowych miejsc 

pracy w wyniku wspierania 
przedsiębiorczości lokalnej 

 wzrost aktywności 

obywatelskiej 

 doskonalenie metod promocji 
walorów przyrodniczych i 

kulturowych regionu 

zagrożenia: 

 niewystarczające 

zaangażowanie społeczności 
lokalnych w rozwój obszaru 

 konkurencja ze strony innych 

miejscowości 
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6. Wskazanie środków nowej perspektywy służących do osiągnięcia 

zakładanych celów w latach 2014-2020 poprzez realizację spójnych 

i kompleksowych przedsięwzięć na poziomie lokalnym. 

Działania realizowane w ramach instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność 

będą mogły być finansowane z następujących funduszy: 

 Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) na 

obszarach wiejskich tj. z wyłączeniem miast o liczbie mieszkańców większej niż 

20 tys., 

 Europejski Fundusz Morski i Rybołówstwa (EFMR) na obszarach rybackich, 

 Europejski Fundusz Społeczny (EFS) oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

(EFRR) na obszarach wiejskich i rybackich jako uzupełnienie wsparcia w ramach 

EFRROW i EFMR. 

Środki finansowe na realizację operacji zapisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju będą mogły 

być pozyskiwane w ramach: 

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW), 

 Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 (PO RiM), 

 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

(RPO WP). 

W ramach EFRROW i EFMR instrument RLKS wdrażany będzie w formule bezpośredniej, 

odpowiednio w PROW i PO RiM. Wsparcie realizacji RLKS w ramach regionalnych programów 

operacyjnych może odbywać się w 3 formułach: bezpośredniej, pośredniej lub mieszanej. 

W przypadku RPOWP 2014-2020 realizacja instrumentu RLKS będzie odbywała się w formule 

bezpośredniej, zgodnie z którą przewiduje się realizację jedno lub wielofunduszowych LSR na całym 

obszarze województwa zgodnie z zasadami wskazanymi w Umowie Partnerstwa, ustawie, 

rozporządzeniach i wytycznych. Instrumentowi RLKS została dedykowana jednofunduszowa oś 

priorytetowa, w ramach której przewidziano realizację priorytetu inwestycyjnego 9.9 Strategie rozwoju 

lokalnego realizowane przez społeczność finansowanego z EFS. Dodatkowo w formule RLKS wdrażany 

będzie priorytet inwestycyjny 9.10 Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność finansowany z EFRR w ramach Osi priorytetowej VIII. 

Pomimo dopuszczalnej wielofunduszowości lokalnych strategii rozwoju, projekty realizowane 

w ramach LSR muszą mieć zawsze charakter jednofunduszowy. 

W chwili obecnej ww. programy operacyjne znajdują się na etapie projektów. 
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7. Opracowanie efektywnego modelu RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany 

przez Społeczność) zapewniającego zwiększenie udziału 

społeczności lokalnej w programowaniu i zarządzaniu rozwojem 

obszaru LSROR. 

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność to nowy instrument terytorialny wprowadzony 

przez Komisję Europejską, który sprowadza dotychczasową odgórną politykę rozwoju na poziom 

lokalny. Poprzez utworzenie partnerstwa i opracowanie strategii rozwoju miejscowa ludność przejmuje 

stery, samodzielnie decydując o priorytetach rozwojowych w swoim otoczeniu. Strategia opierać ma 

się raczej na mocnych stronach społecznych, gospodarczych i środowiskowych, czyli na atutach, niż 

rekompensować społeczności jej problemy. W tym celu partnerstwo otrzymuje finansowanie 

długoterminowe i to ono decyduje jak je wykorzysta. Społeczności, które wcześniej były biernymi 

beneficjentami polityki stają się aktywnymi partnerami i podmiotami kierującymi jej rozwojem. Takie 

podejście pozwala na lepsze dopasowanie podejmowanych działań do lokalnych uwarunkowań, 

potrzeb i możliwości. Zaangażowanie mieszkańców obszaru zwiększa zdolność do działania 

i podejmowania konstruktywnych inicjatyw. Wzbudza poczucie lokalnej tożsamości 

i odpowiedzialności. 

Podejście oparte na rozwoju lokalnym pierwotnie wdrażane było na obszarach wiejskich 

poprzez wsparcie z EFRROW, a następnie zastosowane w rybołówstwie i na obszarach przybrzeżnych 

w oparciu o finansowanie z EFR. W bieżącym okresie programowania podejście to zostaje rozszerzone 

na operacje finansowane z EFS oraz EFRR dzięki czemu RLKS staje się komplementarny wobec działań 

prowadzonych na poziomie regionalnym i krajowym pozwalając na poprawę wyników działań 

wdrażanych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych. 

Wdrażanie mechanizmu nastawione jest na osiąganie wyników, które przyniosą trwałe zmiany. 

Pierwszy krok na ogół obejmuje budowanie potencjału i zasobów społeczności lokalnych niezbędnych 

do podjęcia inicjatywy, np. inwestycje w infrastrukturę powinny być warunkiem wstępnym dalszego 

rozwoju, a więc środkiem do osiągnięcia celu. 

Rozpoczęcie budowy modelu RLKS dostosowanego do lokalnych uwarunkowań podzielić 

należy na wzajemnie nakładające się na siebie cykle, w ramach których kształtowane są trzy 

podstawowe elementy – partnerstwo, obszar oraz strategia. Elementy te stanowią fundament RLKS. 

Budowanie partnerstwa z podmiotami i osobami, które mogą pomóc w dokonywanych 

zmianach wymaga otwartości oraz podejścia nastawionego na osiąganie konsensusu. Konieczne jest 

wyjaśnianie największych obaw oraz wyznaczanie wspólnych celów, które dana społeczność może 

osiągnąć. Potrzebne jest również ustalenie mocnych i słabych stron poszczególnych partnerów oraz ich 

korelacji z mocnymi i słabym stronami całego obszaru. Pozwala to na identyfikację elementów, które 

każdy z partnerów będzie mógł wnieść do rozwoju lokalnego. W przypadku Stowarzyszenia LGR 

„Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” partnerstwo na rzecz rozwoju lokalnego zawiązane zostało 

w 2009 r. W chwili obecnej prowadzone są działania zmierzające do jego rozszerzenia oraz 

wzmocnienia. W związku z nowymi możliwościami konieczne będzie również przedefiniowanie 

dotychczasowych ram współpracy. 
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Określnie podmiotów partnerstwa, w przypadku partnerów będących jednostkami samorządu 

terytorialnego, wiąże się również z wyznaczeniem jego granic terytorialnych. Zakreślenie granic 

obszaru powinno umożliwiać osiąganie celów istotnych dla partnerów. Oznacza to, że obszar powinien 

być spójny terytorialnie oraz charakteryzować się podobnymi uwarunkowaniami tworzących go 

społeczności. Jednocześnie musi on być wystarczająco duży, aby posiadać odpowiedni potencjał dla 

realizacji postawionych celów, nie może być jednak zbyt rozległy, gdyż wówczas powstawałoby ryzyko 

rozmycia lokalnych priorytetów i utraty kontroli przez społeczność. Wszystkie powyższe warunki 

spełniane są w odniesieniu do Stowarzyszenia LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”. Tworzące go 

jednostki stanowią obszar zwarty terytorialnie, o wspólnej historii i kulturze, podobnych 

uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych i przestrzennych, potencjałach i niedoborach.  

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność odwraca konwencjonalne, odgórne podejście do 

rozwoju, które zakłada w pierwszej kolejności pozyskanie środków finansowych. Pierwszym 

i najważniejszym krokiem taje się tu określenie tego co zmienić chce lokalna społeczność. Po 

osiągnięciu ogólnego porozumienia w tej kwestii, osób, które mogą w tym pomóc oraz wskazaniu 

obszaru interwencji, kolejnym działaniem jest bardziej szczegółowa identyfikacja celów poprzez 

przygotowanie lokalnej strategii rozwoju. W przypadku instrumentu RLKS strategia powinna bardziej 

bazować na mocnych stronach i szansach obszaru, niż skupiać się na uzupełnianiu braków. 

Sporządzenie strategii ma na celu wyznaczenie planu rozwoju lokalnego poprzez wybór i wsparcie 

projektów przyczyniających się do realizacji postawionych w strategii celów. Posiadana przez 

Stowarzyszenie LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” Lokalna Strategia Rozwoju Obszaru 

Rybackiego przestaje być instrumentem wystarczającym do prowadzenie polityki rozwoju na szczeblu 

lokalnym w odniesieni do wdrażania RLKS. Obecnie rozwój lokalny na obszarze objętym LSROR 

realizowany jest w oparciu ośrodki przeznaczone dla obszarów rybackich z EFMR, zapisane w PO Ryby 

na lata 2007-2013. Nowe podejście do RLKS zakłada połączenie w jednym instrumencie środków 

przeznaczonych na rozwój obszarów rybackich i rozwój obszarów wiejskich w ramach podejścia 

LEADER (EFRROW) i FARNET (EFMR) oraz środków przewidzianych na politykę spójności w EFS oraz 

EFRR. W efekcie powstał jeden instrument dla czterech funduszy. Przyjęta strategia rozwoju bazować 

może na jednym funduszu, jak również wyznaczać cele realizowane ze wszystkich wyżej 

wymienionych. Prace nad dokumentem powinny być prowadzone przy uwzględnieniu procesu 

partycypacyjnego, a więc szerokich konsultacji społecznych pozwalających lokalnej społeczności na 

wniesienie możliwie dużego wkładu w programowanie rozwoju lokalnego. 

Partnerstwo podmiotów tworzących Stowarzyszenie pełnić będzie rolę koordynatora polityki 

rozwoju lokalnego na swoim obszarze. Do jego zadań należeć będzie m.in.: 

 rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych (zarówno osób fizycznych, jak i instytucji, 

organizacji i przedsiębiorców) do opracowywania i wdrażania projektów, w tym 

rozwijanie ich zdolności zarzadzania projektami, 

 opracowanie przejrzystej i niedyskryminującej procedury oraz obiektywnych kryteriów 

wyboru projektów, które pozwolą uniknąć konfliktu interesów, zagwarantują co 

najmniej 50% udział głosów w decyzjach dotyczących wyboru partnerów niebędących 

instytucjami publicznymi i umożliwią wybór w drodze procedury pisemnej, 
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 zapewnienie spójności ze strategią rozwoju lokalnego podczas wyboru projektów 

poprzez uszeregowanie tych operacji w zależności od ich wkładu w realizację jej 

celów, 

 opracowanie i publikowanie naboru wniosków lub ciągłej procedury składania 

projektów,  

 przyjmowanie i dokonywanie oceny wniosków o dofinansowanie, 

 wybór projektów i ustalanie kwoty wsparcia oraz w stosownych przypadkach, 

przedkładanie wniosku do podmiotu odpowiedzialnego za ostateczną weryfikację 

kwalifikowalności przed ich zatwierdzeniem, 

 monitorowanie wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 

i projektów będących przedmiotem wsparcia oraz przeprowadzanie szczegółowych 

badań ewaluacyjnych związanych z tą strategią. 

Aby zrealizować powyższe zadania konieczne jest zbudowanie szerokiego partnerstwa 

podmiotów zarówno z sektora publicznego, jak i społecznego oraz gospodarczego. Możliwie szeroka 

platforma współpracy, w zinstytucjonalizowanej formie, pozwoli na włączenie wszystkich 

zainteresowanych podmiotów w proces zarządzania rozwojem lokalnym. 

Zasady wdrażania instrumentu RLKS precyzować będzie ustawa o realizacji Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność, nad którą 

prace prowadzone są w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz we wspólnym rozporządzeniu 

wydanym przez ministra właściwego ds. rozwoju wsi, ministra właściwego ds. rybołówstwa i ministra 

właściwego ds. rozwoju regionalnego, które również jest obecnie przygotowywane. 
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8. Proces budowania partnerstwa dla rozwoju oraz działań LGR 

w kierowaniu rozwojem obszaru LSROR w latach 2014-2020. 

Proces tworzenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” został 

zainicjowany przez Stowarzyszenie Euroregion Niemen w Suwałkach oraz samorządy lokalne powiatów 

suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego - sąsiadujące i współpracujące ze sobą od lat w ramach 

porozumień międzygminnych oraz formalnych i nieformalnych struktur Suwalszczyzny. Inspiracją do 

tworzenia organizacji, jednoczącej podmioty Suwalszczyzny w działaniach na rzecz rozwoju obszaru 

Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego było opublikowanie Ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. 

o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu 

Rybackiego, a impulsem bezpośrednim rozpoczęcie w lipcu 2009 r. programu szkoleń dla 

potencjalnych beneficjentów w zakresie wdrażania Osi Priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013. Pierwsze 

spotkanie zainteresowanych podmiotów reprezentujących środowisko rybaków, samorządów lokalnych 

i organizacji społecznych i gospodarczych odbyło się w czerwcu 2009 r. w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Suwałkach. 

Podstawowym założeniem w procesie budowania Stowarzyszenia było ustalenie 

i potwierdzenie oraz udokumentowanie spójności obszaru w ujęciu przestrzennym, historycznym 

i kulturowym oraz społeczno-gospodarczym. Ponieważ tereny powiatów łączy wspólne dziedzictwo 

historyczno-kulturowe, podobieństwa przyrodnicze, a w wielu aspektach wręcz jednorodność 

środowiska naturalnego oraz podobieństwo kierunków i perspektyw rozwoju przyjętych przez 

sąsiadujące ze sobą samorządy, udowodnienie spójności terenu nie będzie trudnym zadaniem. 

Europejski Fundusz Rybacki (EFR) jako instrument finansowy Wspólnej Polityki Rybołówstwa 

(WPR) finansuje lokalne projekty zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości życia na zasadach 

określonych przez państwo członkowskie. Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" zakłada finansowanie Lokalnych Strategii 

Rozwoju Obszarów Rybackich poprzez Lokalne Grupy Rybackie utworzone na zasadach partnerstwa 

publiczno-prywatnego z wykorzystaniem podejścia Leader. Zgodnie z założeniami programu Leader 

siłą Lokalnej Grupy Rybackiej ma być partnerstwo trzech sektorów: publicznego, społecznego 

i gospodarczego. Kierując się tą zasadą grupa inicjatywna powołania LGR, którą stanowili Starostowie 

powiatów augustowskiego, sejneńskiego i suwalskiego oraz Przewodniczący Konwentu Stowarzyszenia 

„Euroregion Niemen”, skierowała zaproszenia do złożenia deklaracji członkostwa do instytucji, 

organizacji i podmiotów z trzech sektorów, działających na obszarze przyszłej LGR. Do współpracy 

zaproszono również podmioty, głównie organizacje pozarządowe, których działalność ma szerszy, 

ponadlokalny charakter. Ponadto adresatów zaproszono do uczestnictwa w zebraniu założycielskim 

w dniu 7 września 2009 roku. 

Zebranie założycielskie poprzedzone zostało dwoma szkoleniami prowadzonymi przez 

Stowarzyszenie „Agrolinia” na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy współpracy ze 

Stowarzyszeniem „Euroregion Niemen”. Tematyka szkoleń dotyczyła zasad tworzenia partnerstwa 

publiczno-prywatnego jako stowarzyszenia, tworzenia Lokalnej Grupy Rybackiej, jej rejestracji oraz 

opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. W szkoleniach wzięły udział osoby 

fizyczne oraz przedstawiciele podmiotów deklarujących członkostwo w LGR. 
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Frekwencja na spotkaniu założycielskim była wystarczająca, aby zgodnie z Ustawą „Prawo 

o stowarzyszeniach” i Ustawą „O wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem 

Europejskiego Funduszu Rybackiego” podjąć uchwały o utworzeniu LGR, przyjęciu statutu i powołaniu 

jej organów. Na zebraniu tym w dniu 7 września 2009 r. po rzeczowej merytorycznej dyskusji podjęto 

następujące uchwały: 

 Uchwała Nr 1 w sprawie przyjęcia regulaminu obrad zebrania założycielskiego. 

 Uchwała Nr 2 w sprawie założenia stowarzyszenia. 

 Uchwała Nr 3 w sprawie przyjęcia statutu. 

 Uchwała Nr 4 w sprawie powołania Komitetu Założycielskiego. 

 Uchwała Nr 5 w sprawie powołania Zarządu Stowarzyszenia. 

 Uchwała Nr 6 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. 

Wszystkie uchwały zapadały bezwzględną większością głosów. W skład pierwszego Zarządu 

LGR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie weszli: 

1. Cieślukowski Cezary, 

2. Gobczyński Zdzisław, 

3. Jadeszko Romuald, 

4. Kamiński Maciej, 

5. Żukowski Stanisław, 

a członkami Komisji Rewizyjnej zostali: 

1. Holak Jarosław, 

2. Jurkun Bolesław, 

3. Nowikow Jerzy. 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” założone zostało 

przez 14 osób fizycznych oraz 17 podmiotów prawnych, w tym 8 jednostek samorządu terytorialnego. 

Członków założycieli Stowarzyszenie prezentuje Tabela 47 oraz Tabela 48. 

Tabela 47. Osoby fizyczne będące członkami założycielami Stowarzyszenia LGR 

„Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”. 

L.p. Nazwisko  Imię Reprezentowany sektor 

1. Domalewska Elzbieta Janina Społeczny 

2. Dudzińska Małgorzata Społeczny 
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L.p. Nazwisko  Imię Reprezentowany sektor 

3. Falkowski Andrzej Gospodarczy 

4. Falkowski Hubert Gospodarczy 

5. Glazer  Bogdan Gospodarczy 

6. Gobczyński  Zdzisław Gospodarczy 

7. Holak Jarosław Czesław Gospodarczy 

8. Jadeszko Romuald Gospodarczy 

9. Jurkun Bolesław Gospodarczy 

10. Jurkun Romuald Gospodarczy 

11. Łuczkiewicz Jacek Społeczny 

12. Nowikow Jerzy Gospodarczy 

13. Osewski Michał Gospodarczy 

14. Popławski Jan Gospodarczy 

Źródło: Lokalna Strategia Rozwoju Obszaru Rybackiego „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie. 

Tabela 48. Osoby prawne będące członkami założycielami Stowarzyszenia LGR 
„Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”. 

L.p. Podmiot Osoby reprezentujące 
Reprezentowany 

sektor 

1. Gmina Jeleniewo Sławomir Adam Bielski Publiczny 

2. Gmina Krasnopol Magdalena Puczyłowska Publiczny 

3. Gmina Płaska Wiesław Gołaszewski Publiczny 

4. Gmina Przerośl Sławomir Renkiewicz Publiczny 

5. Gmina Rajgród Edyta Karwowska Publiczny 

6. Gmina Sejny Jerzy Palanis Publiczny 

7. Gmina Giby Tomasz Plesiewicz Publiczny 

8. Powiat Sejneński Romuald Witkowski Publiczny 

9. Powiat Suwalski Stanisław Żukowski Publiczny 

10. Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” 
Tomasz Jan Bilbin 

Bogdan Kościuch 
Społeczny 

11. Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna Elżbieta Niedziejko Społeczny 

12. 
Suwalska Rada Federacji Stowarzyszeń 

Naukowo-Technicznych NOT 
Marian Szypiłło Społeczny 

13. Wigierski Park Narodowy Maciej Kamiński Publiczny 

14. 
Stowarzyszenie LGD „Kanał Augustowski i 

Rospuda” 
Elżbieta Pszczoła Społeczny 

15. 
Stowarzyszenie Północno-Wschodnia LGD 

„Szelment” 
Ewa Kleszczewska Społeczny 

16. Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach Robert Stabiński Społeczny 

17. Stowarzyszenie Euroregion Niemen Cezary Cieślukowski Społeczny 

Źródło: Lokalna Strategia Rozwoju Obszaru Rybackiego „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie. 

Obecnie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” tworzy 

31 członków założycieli oraz osoby fizyczne i prawne zgłaszające akces do stowarzyszenia, 

przyjmowane na podstawie uchwały zarządu. Akces do członkostwa w stowarzyszeniu zgłosiło 
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17 jednostek samorządu terytorialnego szczebla podstawowego (Tabela 49). Ponadto członkami 

Stowarzyszenia jest 17 osób prawnych i 62 osoby fizyczne. 

Tabela 49. JST będące członkami Stowarzyszenia LGR „Pojezierze Suwalsko-

Augustowskie”. 

JST Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do LGR 

Miasto Augustów  4 września 2009 r. 

Gmina Augustów 31 sierpnia 2009 r. 

Gmina Bargłów Kościelny 30 października 2009 r. 

Gmina Nowinka  21 września 2009 r. 

Gmina Płaska 31 sierpnia 2009 r. 

Gmina Rajgród  29 czerwca 2009 r. 

Gmina Giby 25 września 2009 r. 

Gmina Krasnopol 28 lipca 2009 r. 

Gmina Puńsk 13 sierpnia 2009 r. 

Gmina Sejny  28 sierpnia 2009 r. 

Gmina Filipów 28 października 2009 r. 

Gmina Jeleniewo  27 sierpnia 2009 r. 

Gmina Przerośl 26 czerwca 2009 r. 

Gmina Raczki 23 października 2009 r. 

Gmina Suwałki 28 września 2009 r. 

Gmina Szypliszki 27 sierpnia 2009 r. 

Gmina Wiżajny 14 września 2009 r. 

Źródło: http://lgr-pojezierze.eu/?page_id=791, data pobrania 14.10.2014 r. 

Prowadzone są rozmowy o przystąpieniu do Stowarzyszenia kolejnych JST, do których należą: 

 Gmina Bakałarzewo, 

 Miasto Sejny, 

 Gmina Rutka-Tartak. 

Sposób zmiany składu, zwłaszcza poszerzenia LGR, reguluje Statut Stowarzyszenia. Członkami 

Stowarzyszania mogą zostać osoby fizyczne i osoby prawne, przy czym osoby te mogą nabyć status 

członka zwyczajnego, wspierającego oraz honorowego. 

Członkiem zwyczajnym może zostać: 

 osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, 

 osoba prawna, która przedstawi uchwałę organu stanowiącego, zawierającą 

deklaracje przystąpienia do LGR oraz wskazanie osoby reprezentującej osobę prawną 

w LGR. 

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością 

Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną. 
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Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie 

pisemnej deklaracji. Honorowe członkostwo w Stowarzyszeniu na wniosek Zarządu może przyznać 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, za zasługi położone dla Lokalnej Grupy Rybackiej. 

Statut określa również podstawy prawne działania Stowarzyszenia, władze i ich kompetencje, 

cele oraz ramy funkcjonowania. W przypadku przystąpienia LGR do realizacji mechanizmu Rozwój 

Lokalny Kierowany przez Społeczność konieczna będzie zmiana statutu w przynajmniej w elementach 

dotyczących podstaw prawnych oraz celów i ram funkcjonowania. 
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9. Propozycja narzędzi/rozwiązań prowadzących do spójnego 

i zrównoważonego rozwoju obszaru, przyczyniających się do 

budowania kapitału społecznego oraz wspierających współpracę 

i wspólne definiowanie potrzeb i problemów. 

Podstawowym narzędziem służącym do wdrażania działań rozwojowych na obszarze objętym 

opracowaniem stanie się Lokalna Strategia Rozwoju (LSR). Konieczność jej opracowania wynika 

wprost z zapisów dokumentów dotyczących implementacji Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 

Społeczność.  

LSR powinna być dokumentem wypracowanym przy aktywnym udziale społeczności, a więc jej 

tworzenie musi uwzględniać w możliwie szeroki sposób partycypację wszystkich zainteresowanych. 

W tym celu konieczne jest wdrożenie rozwiązań pozwalających na realny udział społeczności 

w przygotowaniu dokumentu. Zagwarantowanie metod zapewnienia oddolnego charakteru LSR 

wymaga opracowania szczegółowych założeń procesu partycypacyjnego uwzględniającego zarówno 

etap powstawania, jak i realizacji zapisów strategii. Takie podejście pozwoli na zwiększenie 

zaangażowania ludności w rozwój lokalny oraz podniesienie świadomości na temat uwarunkowań 

obszaru, jego potrzeb, jak i możliwości. Warunkiem efektywnego zaangażowania społeczności lokalnej 

w tworzenie i realizację LSR jest skuteczna, obustronna komunikacja.  

Często przyjmowaniu strategii nie towarzyszy komunikacja z mieszkańcami, którzy są jej 

ostatecznymi odbiorcami. To dzięki ich zaangażowaniu, zrozumieniu i akceptacji realizowanej 

koncepcji możliwe staje się jej powodzenie. Jest to szczególnie istotne w przypadku RLKS, w ramach 

którego znaczna część działań i środków przypisana jest podmiotom prywatnym. Bieżące włączanie 

społeczności lokalnych w realizację strategii przynosi więc nie tylko efekty edukacyjne, ale także może 

znacząco polepszyć jakość operacji zgłaszanych przez wnioskodawców. Dlatego tak istotnym 

rozwiązaniem towarzyszącym procesowi tworzenia i wdrażania LSR staje się opracowanie i realizacji 

skutecznego planu komunikacji. W planie komunikacji uwzględnione powinny zostać takie aspekty jak 

opis celów, działań komunikacyjnych i środków przekazu używanych w celu przekazywania informacji. 

Narzędzia te powinny umożliwiać również pozyskanie informacji zwrotnej ze strony społeczności 

lokalnej. 

Prawidłowo skonstruowana strategia swoje założenia opierać powinna na szczegółowej 

diagnozie obszaru objętego opracowaniem oraz dokonanej na jej podstawie analizie SWOT 

określającej mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia. Udział społeczności lokalnej 

w wypracowaniu powyższych elementów jest bardzo istotny, gdyż to one stają się podstawą do 

formułowania celów ogólnych i szczegółowych, do realizacji których lokalna społeczność dążyć będzie 

poprzez wdrażanie strategii. Diagnoza, poza opisem uwarunkowań ogólnych, skupiać się powinna na 

tych obszarach, które wspierane będą w ramach podejmowanych działań. W zależności, czy przyjęta 

zostanie koncepcja strategii jednofunduszowej obejmującej jedynie przedsięwzięcia możliwe do 

realizacji w ramach EFRROW lub EFMR, czy wielofunduszowej uwzględniającej przedsięwzięcia 

przewidziane w EFRROW i/lub EFMR oraz EFRR i EFS, diagnoza powinna pokrywać te obszary, które 

będą przedmiotem interwencji. 

Narzędziem do realizacji zapisanych w strategii celów będzie określenie listy przedsięwzięć, 

które będą służyć ich realizacji. To w ramach poszczególnych przedsięwzięć dofinansowywane będą 
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zgłaszane przez wnioskodawców operacje. Zapewnienie udziału społeczności lokalnej w formułowaniu 

celów oraz przedsięwzięć zagwarantuje reprezentatywność dokumentu oraz pozwoli odpowiedzieć na 

realne potrzeby. Bardzo ważnym elementem pozostaje przypisanie przedsięwzięć do konkretnych 

beneficjentów oraz jednostek, które będą mogły wdrażać w ich ramach swoje operacje, ponosząc 

jednocześnie odpowiedzialność za ich realizację. 

Skuteczne wdrażanie LSR oraz pomiar efektów jej realizacji uzależniony jest od prawidłowego 

opracowania logiki interwencji. Podstawowym poziomem logiki interwencji są produkty, czyli właśnie 

mierzalne efekty przedsięwzięć i operacji. Za osiągnięcie deklarowanych produktów odpowiadają 

podmioty realizujące operacje i to one rozliczają się z efektów. Kolejny poziom logiki interwencji 

stanowią rezultaty, które mierzą sposób wykorzystania produktów, a więc są efektem tego, że produkt 

się pojawił. Rezultaty przypisane są do poziomu celów szczegółowych określając stopień ich realizacji. 

Produkty i rezultaty musza być ściśle powiązane z celami i przedsięwzięciami. Rolą LGR jest 

opracowanie katalogu takich wskaźników produktu i rezultatu, zgodnie z którym możliwe będzie 

mierzenie efektów realizacji strategii oraz dobór takich kryteriów wyboru projektu, które zagwarantują 

finansowanie operacjom najlepiej wpisującym się w cele rozwoju lokalnego zdefiniowane 

w dokumencie. Elementem wyjściowym dla monitorowania efektów realizacji strategii jest nakreślenie 

planu działania zawierającego szczegółowy harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników dla 

określonych w strategii przedsięwzięć. Wskaźniki mogą być realizowane etapowo, wówczas w danym 

przedziale czasowym należy wskazać jaki poziom zostanie osiągnięty w określonych latach.  

Jednym z najważniejszych aspektów zarzadzania rozwojem jest zapewnienie środków na jego 

realizację. W celu prawidłowego zaplanowania wydatkowania środków z poszczególnych funduszy 

niezbędne jest również przygotowanie w LSR odpowiednich tabel finansowych. Założeniem jest 

planowanie wydatków w latach na całość LSR w rozbiciu na poszczególne fundusze, w ramach których 

realizowane będą przedsięwzięcia zapisane w dokumencie. Jest to konieczne dla prawidłowego 

prognozowania zapotrzebowania na wsparcie finansowe z poszczególnych funduszy. Lokalna Strategia 

Rozwoju powinna również wykazać indykatywny budżet na poszczególne zakresy wsparcia. 

Kolejnym etapem prac nad przygotowaniem LSR, stanowiącym kluczowy element w procesie 

jej realizacji jest opracowanie procedur i zasad regulujących kwestie wyboru i oceny operacji, w tym 

w szczególności określenie kryteriów ich wyboru. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady nr 1303/2013 do zadań LGD/LGR w nowym okresie programowania należeć 

będzie m.in. „opracowanie niedyskryminującej i przejrzystej procedury wyboru oraz obiektywnych 

kryteriów wyboru operacji, które pozwalają uniknąć konfliktów interesów, gwarantują, że co najmniej 

50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów nie będących instytucjami 

publicznymi i umożliwiają wybór w drodze procedury pisemnej. Dzięki właściwemu określeniu 

procedur i doborowi kryteriów możliwy będzie wybór operacji, których realizacja przełoży się 

bezpośrednio na osiągnięcie zawartych w strategii celów i wskaźników, a co za tym idzie realizację 

samej LSR. 

Prawidłowo skonstruowana LSR powinna również w przejrzysty sposób określać sposoby 

i zasady badania efektów jej realizacji. W tym celu konieczne jest wypracowanie założeń prowadzenia 

monitoringu i ewaluacji. Monitoring polega na systematycznym (corocznym) zbieraniu i analizowaniu 

informacji ilościowych i jakościowych na temat funkcjonowania LGD/LGR w oparciu o zdefiniowane 

wskaźniki. Jego celem jest uzyskanie informacji zwrotnych na temat skuteczności i wydajności 
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wdrażanej strategii, a także ocena zgodności realizacji operacji z wcześniej zatwierdzonymi 

założeniami i celami. Ewaluacja jest natomiast procesem dłuższym i bardziej złożonym. Jej celem jest 

zbadanie trwałych efektów wdrażania zapisów strategii w dłuższej perspektywie czasowej. Ewaluacja 

jest badaniem jakościowym pozwalającym na ustalenie związków pomiędzy podjętymi działaniami, 

a uzyskanymi efektami w ujęciu średnio i długookresowym. Dlatego też badania ewaluacyjne 

prowadzić należy w kilkuletnich odstępach. 

Wymienione powyżej rozwiązania są podstawowymi elementami zapewniającymi sprawne 

i efektywne programowanie i wdrażanie mechanizmu RLKS. Najważniejszym pozostaje wielostronna 

współpraca podmiotów zaangażowanych w realizację strategii oraz umożliwienie partycypacji 

społeczności w całym procesie. Kluczowym warunkiem sukcesu LSR jest właśnie czynnik ludzki, 

którego stopień zaangażowania decydował będzie o jakości samej LSR i wynikach działań w niej 

zapisanych.  

 

 

 


